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FIRMA/JMÉNO A PŘÍJMENÍI KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
sloLo / FAKTURAČıvl Aoaesaz TQIStéj-m 1914/ 15

MĚSTO / OBEC= Jihlava

DIC= cz 7109311'ů 71009311

BANKA: ČNB E.'ı|"l'liílI

ZMTOUPENN Ředitelem MUDr. Janem Říhou
TELEFON:
EMAIL:

Údaje pro doručování (vyplnit, pokud se liší Od ídentlflkočních údajů klienta)

FIRMA / JMÉNO A PŘÍJMENI:

DoRuCOvAcí ADRESA; Tyršova 3

MĚSTO / OBEC Žďár nad Sázavou

KONTAKTNÍ OSOBA PRO DoaučovÁNiz Ing Aıena Růžićküyà

KONTAKT (TEL/EMAIL):_

OBCHODNÍ SMLOUVA
. 2 Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „Smlouvďj

kop kLıENTA:

PSČ 585 00

ČDATOvÉ scHRÄNkYz

kop antiky: -

FAI:

KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou

PSČ 591 01

KONTAKTNÍ 0505* lng. Alena Růžičková

www STRÁNKY:

cELKOvÝ POČET zAMĚsTNnNcùz

(dále jen „Klíent") no straně jedné o:

TELEFON“.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: David Pern'ıca tel: 720 442 819

zastupujícı na základě plné moci společnost:
Le Cheque Déjeuner s. r. o. , Zelený pruh 1560/99,140 00 Praha 4, IČ: 62913671,
bankovní spojení: Česká spořitelnaI a, s. Praha, Číslo uctu15994210800
telefon: 241 043 111,faz: 241043 911, www.seky.cz Iwwvvmujsekcz

D|Č2C2529136Ifl

zapsanou v obch. rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, Oddíl C, vložka Č. 35300,
ldale jen _„Cl-lD“) na strane druhé uzavírají následující Smlouvu:

ny nástroj motivace pracovníků v oblastí zaméstnaneckého Stravování, volného
ich produktivitu práce. Zdravotní stav zaměstnanců, praci s lidskými zdroji a

Předmětem Smlouvy je závazek CHD poskytovat klientovi na základe Klientern řádné vyplněné a ze strany CHD přijaté objednávky, poukázky na
zboží/služby vnon'ıír'ıálních hodnotách a vmnožství, které si Klient zvolil a závazek Klienta za tyto poukázky zaplatit dohodnutou cenu. Rozsah
poskytovaných služeb CHD a vzájemné závazky CHD a Klienta upravuje tato Smlouva spolu s Všeobecnymi obchodními podmínkami a Ceníkem Služeb.

Cena poukázek je stanovena jejich nominální hodnotou, poplatky za Služby Cl-lD (dále jen „poplatky“) jsou Stanoveny v platném Ceniku služeb, resp. ve

Přijetím objednávky ze Strany CHD se rozumí vystavení daňového dokladu. Daňovym dokladem Se rozumi faktura v případě bezhotovostního platebního
styku nebo příjmovy doklad v případě platby v hotovosti při odberu poukázek, přičemž způsob platby je urćen na základě dohody mezi Cl-lD a Klíentem.
v případě bezhotovostního platebního styku je splatnost určena v daňovém dokladu , vpřípadé platby v hotovosti je splatnost určena dnem odberu
poukázek. Daňovy doklad bude zaslán na doručovacı adresu Klienta nebo předán osobně v případě platby v hotovosti. při odběru poukázek. Obsahem

1. ÚvooNi uSTANovENI
Benefltní poukázky Cheque Déjeuner (dále jen „poukázky“j slouží jako učín
casu, vzdělávání, zdravotní péče, cestování a dalších ćinností podporujic
sociální soudržnost společnosti.

z. PŘEDMĚT sMLOuvY

které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

3. cENovÁ uJEDNÄNÍ
3.1.

zvláštním ujednání, a DPH z poplatků dle platnych právních předpisů.
3.2.

daňového dokladu je zejména cena za poukázky, poplatky a příslušná DPH z poplatků.
3.3. Při prodlení Klienta S uhradou ceny za objednané poukázky a služby je Cl-l

každý započaty den prodlení.

| Tento dokument povožujte :o důvíčrný. Jeho obsah je vlastnictvím společností Le Chápu: Déjı'urıer s.r.o o nesmí být dále šířen či komuníko von bez jejího souhlasu.
i

D oprávněn uctovat Klíentovi smluvní pokutu ve vyši 0,05% z dlužné částky za

Kód dokumentu: SSK-A002



.. nového roku o míru inflace, které bylo dosaženo v České republice v předcházejícím kalendářním
1, index, který bude zveřejněn Českým statistickým úřadem. Ke zvýšení poplatků podle tohoto článku můžr.=

-..ujıcím po vyhlášení indexu Změny spotřebitelských cen v roce následujícím po roce, kdy byla podepsána tato Sml

...c-„ach podmínek je uveřejněna vždy jeden měsíc před zahájením účinnosti na Internetových stránkách CHD.

4. PRÁvA .4 PovıNNoSTı cHo
4.1. CHD se zavazuje umožnit uplatnění poukázek za nákup zboží/služeb v oblasti zaměstnaneckého stravování, volného času, vzdělávání, zdravotní

cestování a dalších vymezených činnostech u svých smluvních partnerů.
4.2. CHD je povinen dodat Klientovi požadované množství druh a hodnoty poukázek dle Klientem řádně vyplněné a CHD přijaté objednávky. CHD

Klíentovi poukázky zasláním poštou formou cenného psaní pokud není dohodnuto jinak
4.3. CHD je povinen dodat řádně objednané poukázky ve lhůtě do dvou pracovních dnů v případě personífíkovaných poukázek ve lhůtě do tří pracovnich

4.4. CHD je povinen nakládat S poukázkami jako s ceninamí, zejména zajistit jejich ochranu před padéláním a zneužltim.
4.5. CHD se zavazuje publikovat a aktualizovat seznam svých Smluvních partnerů, kteří akceptuji poukázky CHD, na internetových stránkách CHD, přípa

dalších informačních materiálech [písemných nebo elektronických).
4.6. CHD neodpovídá za kvalitu zboži/služeb poskytovaných smluvními Partnery jejich Zákazníkům, případné reklamace uplatňuje Zákazník přímo u smlı

Partnera. CHD rovněž neodpovídá za jednání, vjehož důsledku jsou poukázky využity pro jiné účely, než pro které byly vydány.

s. PRÁvn A Povinnosti kLıENTA
5.1. Klient je povinen nakládat s poukázkami jako s ceninamí, zejména zajistit jejich ochranu před paděla'ním a zneužitím.

5.2. Platnost poukázky končí datem uvedeným na její přední straně. Klient má právo doručit CHD neuplatněne poukázky nejpozději do 20 kalendářních t

datu platností. Pokud Klient ve stanovené lhůtě CHD poukázky nedoručl, CHD není povinen proplatìt poukázky doručené po tomto termínu. CHD pı

zpětné proplacení neuplatněných poukázek na účet Klienta a vystaví na takto proplacené poukázky dobropís se splatností 30 dnů od jeho vystaveni

za tuto službu se řídí platným Ceníkem služeb. Při zpětněm proplacení neuplatněných poukázek nemá Klient nárok na vrácení poplatků a DPH z pc

vyůčtovaných dle čl. 3.2. Smlouvy.
5.3. Klient je povinen písemně informovat CHD o veškerých změnách, které mohou mít vliv na plnění dle této Smlouvy, zejména změnu ídentifìkačnícl'

Klíenta, změnu sídla, změnu kontaktní osoby, změnu bankovního účtu, apod
5.4. Klient podpisem této Smlouvy udílí ve smyslu ust. §7 zákona č. 480/2004 Sb. CHD souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby 1

obchodních sdělení CHD. Svůj souhlas může Klient kdykoliv a jakýmkoliv způsobem odvolat, a to ì při zasílání každé jednotlivě zprávy.

6. zÁvĚaEčNÁ usTANosí
6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.4.2011
6.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2011
6.3. Ukončení této Smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinnosti, včetně závazků vznik

dobu účinnosti této Smlouvy.
6.4. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Cenik služeb platné k datu podpisu této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy

potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnymi obchodními podmínkami a Ceníkem služeb a že s nimi souhlasí.
6.5. CHD je oprávněn Všeobecně obchodní podmínky měnit a doplňovat. Veškeré provedené změny Všeobecných obchodních podmínek budou zveřejr

internetových stránkách CHD, a to nejméně 1 měsíc před nabytim jejich účinností. Pokud Klient v uvedené lhůtě od Smlouvy neodstoupí, má se za ti
změnami VOP souhlasí.

6.6. CHD je oprávněn měnit Cenik služeb. O veškerých provedených změnách Ceniku služeb je Klient informován prostřednictvím internetových stránek
jsou mu sděleny prostřednictvím ůdaje o ceně na příslušném daňovém dokladu. Klient vyjadřuje svůj souhlas sprovedenou změnou podánírr
objednávky dle či. 4.2. V případě nesouhlasu Klienta se změnou Ceníku služeb je Klient oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit do 1 měsíce od vy

daňového dokladu. Klient bere na vědomí, že je CHD oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že Klient se změnou Ceníku služeb nesoı

neodstoupí od Smlouvy dle výše uvedeného ustanovení.
6.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
6.8. V případě, že některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je v rozporu s ustanovením této Smlouvy, platí, že ustanovení Smlouvy má při
6.9. Smluvní strany prohlašují, že se Seznámily s touto Smlouvou včetně všech jejich příloh a rozumí jejímu obsahu. Smlouva je projevem jejich s

svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy své vlastnoruční podpisy.

ZvLÁšTNí uJEDNÁNÍ
vÝŠE PoeLntku z HODNOTY PouKÁzKY (ves) 0% JÍDELNÍ kuPoN __......_..... uNı/Šı-:k DovoteNA/uNH/c

oaJEDNÁvkt kLıENTA PnoalHnuí 1× [ZA oaooaíjw _mùěsıc _ _ n

Pao [Počet užıvnraůì čsLKovÁ Hodnotit) DIE Objednávek _ Im Pú"- „v

vNoıvııNÁtNícH HoDNoTAcH 55 Kč

WLÁŠTNÍ UÍÉUNÁNÍ Expediční poplatek 0, -KČ
Doba Splatnostl 14. Dní ode dne obdržení faktury

Manipulační poplatek 0,- Kč

V= V Brně

Tento dokument považuju t dále si?



Dodatek č. 6

ke Smlouvě ze dne 17.3.2011 o poskytnutí benefitních poukázek Cheque Déjeuner.

Česká Republika - Krajská hygienická Stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
sídlo Tolstého 1914/15. 586 0] Jihlava
IC; 71009311.D1Čzcz 71009311
zastoupená ředitelem MUDr. Janem Řihou
dálejako „klient“

Le Cheque Déjeuner S.r.o.
Sídlo Zelený pruh 1560/99. 140 00 Praha 4
IČ; 62913671. DIČ-z czóz913ó7ı
zastoupena na základe plné moci panem Karlem Řehákem
dále/'ako CHD

uzavírají dodatek č. 6 k obchodní Smlouvě ze dne 17.3.2011.

Čı. I
Smluvní Stranv Se dohodly. že smlouva se doplňuje o následující Článkv;
6.10. Kontaktní osobou ve věci této smlouvy je lng. Alena Růžičková - ředitelka ekonomicko -

provozního odboru.
6.11. Celkovýr objem plnění předmětu smlouv_\_,-r v kalendářním roce je dohodnut do maximální

výše 1.950 000,- Kč: bez DPH.

Čı. II
Smluvní strany se dohodlir na následující změně smlouvy:
1 .
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'š
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J

5×.
)

Článek 6.1. zní: Tato Smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.2017.
Článek 6.2. Zní: Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou do 3 [12.2017
V Části „Zvláštní ujednání“ Se Stanoví nominální hodnota 90,- Kč.
Ostatní ujednání SmlouvyI zůstávají platná.

C l. III
Dodatek Se vyhotovuje ve dvou vyhotoveníc-h s platností originálu a každá Smluvní strana
obdržíjeden výtisk.
Zástupci Smluvnich Stran Si dodatek přečetli, jeho obsahu porozuměli a na důkaz toho jej na
základě svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek podepsali.

v Jihlavě dne 7.12.2016


