Vážení obchodní partneři,
Dovolujeme si Vám oznámit, že k datu 1. října 2021 přešel závod "Naše stravenka" společnosti Lidl stravenky
v.o.s. na společnost BENEFITY a.s.. Tato skutečnost nemění dosavadní smluvní vztah s Vámi. Obecné
informace o prodeji Závodu naleznete v detailním obecném oznámení na druhé stránce.
Pokud s Vámi již nebylo dojednáno jinak (zejména uzavřením dodatku k Vaší smlouvě, který tuto změnu
reflektuje), bude pro Vás bude prodej znamenat následující:

smluvní stranou vzájemné smlouvy se namísto Lidl stravenky
v.o.s. s účinností od 1. října 2021 stala společnost BENEFITY a.s.;
bližší identifikace této společnosti je obsažena v příloze;
osobou odpovědnou za smlouvu na straně
BENEFITY a.s. je Filip Charvát, člen správní rady;

společnosti

nebude-li Vám sděleno jinak, je kontaktní osobou pro
záležitosti spojené s Vaší smlouvou Jiří Horký, email:
jiri.horky@benefity.cz, tel.: 777 305 004;
bankovní účet společnosti BENEFITY a.s. pro potřeby vzájemné
smlouvy (který byl převzat v rámci Závodu) je bankovní účet č.
117861883/0300 vedený u ČSOB.
Faktury k úhradě s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění od
1. 10. 2021 budou vystavovány společností BENEFITY a.s.. V případě
jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit na kontaktní osoby
uvedené výše.
S pozdravem,
Lidl stravenky v.o.s.

BENEFITY a.s.

Vít Pravda, Pavel Stratil
jednatelé Lidl Holding s.r.o.

Filip Charvát
člen správní rady

BENEFITY a.s.
Společnost Benefity a.s. je
česká a rodinná firma, která
působí na trhu
zaměstnaneckých výhod od
roku 2003. Díky nástrojům
pro správu systému i
uživatelsky přívětivé online
aplikaci pro čerpání
zaměstnaneckých výhod se
může pochlubit tím, že pečuje
aktuálně o bezmála 170 tis.
zaměstnanců. Ve své cafeterii
nabízí více než 15 000
benefitů v podobě služeb
nebo zboží, mezi nimiž si
mohou zaměstnanci v celé ČR
vybrat, jak si užít svůj volný
čas.

Korespondenční adresa:

Fakturační adresa:

Kontaktní osoba:

BENEFITY a.s.
Corso Karlín,
Křižíkova 237/36a,
186 00, Praha 8

BENEFITY a.s.
Zelená 1990/27
160 00 Praha 6

Jiří Horký
jiri.horky@benefity.cz
777 305 004

IČO: 27095231
DIČ: CZ27095231

Bankovní spojení
117861883/0300

Příloha 1 – obecné oznámení o prodeji závodu
Praha, 1. října 2021
Oznámení obchodním partnerům, věřitelům a dlužníkům společnosti Lidl stravenky v.o.s.
Vážení obchodní partneři společnosti Lidl stravenky v.o.s.,
Dovolujeme si Vám tímto v souladu s ustanovením § 2177 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), oznámit, že dne 20. 9. 2021 uzavřela
společnost Lidl stravenky v.o.s., IČO: 054 33 720, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 77555, jako
prodávající, se společností BENEFITY a.s., IČO: 270 95 231, se sídlem Zelená 1990/27, Dejvice, 160 00
Praha 6, doručovací adresa: CORSO Karlín, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8967, jako kupujícím,
smlouvu o prodeji závodu, jejímž předmětem byl převod závodu prodávajícího „Naše stravenka“,
který se zaměřuje na prodej papírových a elektronických stravenek pod ochrannou známkou „Naše
stravenka“ („Závod“).
V souladu s ustanovením § 2180 odst. 1 Občanského zákoníku přechází vlastnické právo k Závodu na
kupujícího dnem zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin obchodního
rejstříku. Převod vlastnického práva k Závodu nabyl účinnosti dne 1. 10. 2021.
V důsledku převodu Závodu vstoupila společnost BENEFITY a.s. ke dni 1. 10. 2021 do práv a povinností
společnosti Lidl stravenky v.o.s. souvisejících s provozem Závodu. Ke stejnému dni podle ustanovení §
2177 občanského zákoníku nabyla společnost BENEFITY a.s. dluhy a pohledávky vyplývající ze
smlouvy, popř. smluv, uzavřených s Vaší společností náležející k Závodu.
Žádáme Vás proto, abyste veškeré Vaše závazky z obchodního vztahu (popř. obchodních vztahů)
náležejícího k Závodu a uzavřeného se společností Lidl stravenky v.o.s. od 1. 10. 2021 plnili pouze ve
prospěch BENEFITY a.s., a veškeré pohledávky z obchodního vztahu (popř. obchodních vztahů)
náležejícího k Závodu a uzavřeného se společností Lidl stravenky v.o.s. s datem uskutečnitelného
plnění od 1. 10. 2021 uplatňovali pouze vůči společnosti BENEFITY a.s.
Vaše faktury k úhradě s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění od 1. 10. 2021 prosím vystavujte
a zasílejte společnosti BENEFITY a.s., přičemž na fakturách uvádějte tyto identifikační údaje:
• Firma: BENEFITY a.s.
• IČO: 27095231
• DIČ: CZ27095231
• Sídlo: Zelená 1990/27, Dejvice, 160 00 Praha 6
• Doručovací adresa: CORSO Karlín, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín.
Vaše faktury k úhradě s datem uskutečnitelného zdanitelného plnění do 30. 9. 2021 (včetně) prosím
vystavujte a zasílejte nadále společnosti Lidl stravenky v.o.s.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že budete ve spolupráci pokračovat i se společností BENEFITY
a.s. V případě dotazů se můžete obrátit na BENEFITY a.s. na emailové adrese
obchod@nasestravenka.cz.

