
Vydavatelem a poskytovatelem listinných a elektronických
stravenek „Naše stravenka“ je od 1. října 2021 společnost BENEFITY
a.s., proto bude společnost Benefity vystavovat i veškeré faktury za
Vaše objednávky. Více informací najdete v Obecném oznámení o
prodeji závodu na www.nasestravenka.cz, kde jsou i nové kontaktní
informace. 

Věříme, že se službami, které Vám budou v souvislosti s Naší
stravenkou ze strany společnosti BENEFITY a.s. poskytovány,
budete i nadále spokojeni. Společnost BENEFITY a.s. má téměř
dvacetiletou zkušenost s poskytováním zaměstnaneckých výhod v
oblastech sportu, kultury, rekreace, vzdělávání, zdraví či knih a v
souvislosti s koupí Závodu zamýšlí dále rozvíjet a zlepšovat služby
Naší stravenky pro zaměstnavatele, včetně technologických
zjednodušení. Do budoucna jsou plánovány též zajímavé nabídky
pro zaměstnavatele při čerpání jiných zaměstnaneckých výhod než
jsou stravenky.

Lidl stravenky v.o.s.

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

BENEFITY a.s.

Filip Charvát
člen správní rady

Doručovací adresa:

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

Fakturační adresa:
 

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

IČO: 27095231
DIČ: CZ27095231

Vážení obchodní partneři, zaměstnavatelé,

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 a postupy,
související s čerpání stravenek Vašimi zaměstnanci zůstávají beze změn.  

Společnost BENEFITY a.s. převzala od 1. října také webový portál a aplikaci Naše stravenka i všechny vztahy s
dodavateli a akceptačními místy stravenek. Nadále tedy můžete objednávat a používat stravenky stejným
způsobem, jako jste byli zvyklí doposud. Společnost převzala k 1. říjnu i bankovní účet pro placení faktur č.
117861883/0300 vedený u ČSOB. V neposlední řadě převzala společnosti BENEFITY a.s. smluvní vztahy s
vydavatelem stravenkových karet, Československou obchodní bankou, a. s.. 

 
S pozdravem,

 

NEMĚNÍ SE: 
Číslo účtu

Smluvní vztah s Vámi 

Nastavené postupy 
související s distribucí
stravenek

Uživatelský účet na
portálu
www.nasestravenka.cz

Prostředí a funkce v
aplikaci 
Naše stravenka 
 

Zákanická linka pro
všechny Vaše dotazy  

840 236 236

benefity@benefity.cz

840 236 236

MĚNÍ SE: 
IČO: 27095231

http://www.nasestravenka.cz/


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.

Příloha 1 – obecné oznámení o prodeji závodu

mailto:obchod@nasestravenka.cz

