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Smlouva o poskytnutí služeb 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1. 
Smluvní strany 

 

1. Smluvní strana Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

se sídlem: U sanatoria 25, 787 01 Šumperk 

IČ: 75004011 

zastoupený: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka 

telefon/mobil: 583 213935; 602 435 282 

e-mail: reditelka@socsluzby.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 86-7472590207/0100 

kontaktní osoba:  Irena Bambušková, vedoucí stravovacího úseku 

telefon/mobil: 608 644 990 

e-mail: bambuskova@ddspk.cz 

(dále jen Objednatel) 

a 

2. Smluvní strana Eurogastro catering s.r.o. 

se sídlem: I.P. Pavlova 4/91, Olomouc, 779 00 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem C 43478 

IČ: 285 68 028 

statutární zástupce: Mgr. Librová Petra 

telefon/mobil: +420 724 96 50 10 

e-mail: petra.librova@eurogastrocatering.cz 

bankovní spojení: Komerční banka Olomouc 

číslo účtu: 43-3580160257/0100 

kontaktní osoba:  Mgr. Librová Petra 

telefon/mobil: +420 724 96 50 10 

e-mail: petra.librova@eurogastrocatering.cz 

(dále jen Poskytovatel) 
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Článek 2. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě výsledku soutěže o podlimitní 
veřejnou zakázku nazvanou „Zajištění celodenního stravování po dobu rekonstrukce 
stravovacího provozu“ (dále „zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 21 odst. (1) písm. f) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZVZ). 
 

Článek 3. 
Předmět plnění 

1.  Předmětem plnění této smlouvy je zajištění celodenního stravování (5 jídel denně) 
pro 230 uživatelů sociálního zařízení s názvem: “Sociální služby pro seniory Šumperk, 
p. o.“, a to po dobu rekonstrukce (92 dní) stravovacího provozu v rozsahu a v souladu 
se zadávací dokumentací. 

 

Článek 4. 
Rozsah poskytovaných služeb 

1. Maximální počet uživatelů činí 230 denně.  

2. Dodávky stravy budou dodávány každý den včetně sobot, nedělí a státem uznaných 
svátků podle objednávek Objednatele. 

3. Poskytovatel zajistí: 

 Přípravu a dovoz celodenní stravy dle technické specifikace služeb, viz příloha č. 1 

 Dovoz stravy na náklady Poskytovatele, a to ve vlastních nádobách splňujících 
příslušné hygienické předpisy pro přepravu stravy, do místa plnění; 

 Poskytovatel bude používat k přepravě hotových jídel pouze předepsané a 
vyhovující obaly; 

 Poskytovatel při výrobě, přepravě, skladování, konečném zpracování a expedici 
dodržuje příslušné obecně závazné předpisy; 

 Poskytovatel je při zajišťování stravování povinen dodržovat vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, v 
platném znění; 

 Teplé jídlo, oběd, musí mít při předání teplotu minimálně 65 °C. 

4. Zajišťování stravy: 

 Dovoz kompletní stravy musí být uskutečněn 1 x denně vždy v rozmezí 
10:30 – 11:00 hodin; 

 Výdej stravy bude provádět Objednatel na svůj náklad. 

5. Objednávání – odhlašování stravy: 

 Poskytovatel je povinen předkládat jídelní lístek na celý kalendářní týden 
nejpozději ve středu na nadcházející kalendářní týden;  
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 Vzhledem k proměnlivosti počtu uživatelů (hospitalizace apod.) si Objednatel 
vyhrazuje možnost změnit počet odebíraných porcí. Změnu nahlásí Objednatel 
Poskytovateli nejpozději do 10:00 hod předcházejícího dne.  
 

Článek 5. 
Termíny a místo plnění 

1. Termín plnění:  

zahájení plnění:  od dne počátku zahájení rekonstrukce stravovacího provozu  

ukončení plnění:  92 dní po zahájení 

Objednatel oznámí poskytovateli termín zahájení plnění alespoň 14 dní předem. 

2. Místem plnění je sídlo Objednatele: U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk 

3. Poskytovatel prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné 
překážky, které by bránily splnění jeho závazku z hlediska smluveného místa a 
termínu plnění. Poskytovatel se zavazuje, že pokud by takové překážky vznikly, 
oznámí (na e-mail kontaktní osoby) Objednateli tuto překážku, jakmile se o ní dozví. 

 

Článek 6. 
Cena plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena jedné celodenní stravy (5 jídel) pro 
jednoho uživatele dle čl. 4. této smlouvy, dodaného řádně a ve sjednané kvalitě podle 
této smlouvy činí 

 
   143,48 Kč bez DPH 
    
Slovy:                          jedno sto čtyřicet tři korun českých, čtyřicet osm haléřů 
   21,52 Kč 15 % DPH samostatně 
   165,00 Kč včetně DPH 

 

2. Cena podle odstavce 1 je sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti 
s poskytováním služeb dle této smlouvy (zejména veškeré náklady potřebné k 
přípravě jedné celodenní stravy, včetně dopravy do místa plnění, zajištění a použití 
obvyklých nádob a obalů, za dodržení platných hygienických, likvidací obalů od 
jednoporcových balení obědů, případně jiných, s touto činností souvisejících, norem). 

3. Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu 
na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. 

4. Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze v souvislosti se změnou zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel 
bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy. 
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Článek 7. 
Platební podmínky 

1. Úhrada ceny za předmět plnění bude provedena na základě příslušného daňového 
dokladu / faktury po splnění závazku Poskytovatele podle čl. 3.   

2. Poskytovatel bude Objednateli fakturovat jedenkrát měsíčně v korunách českých na 
základě celkového počtu odebrané stravy v daném měsíci. 

3. Faktury budou splatné do 21 dnů od data jejich doručení na adresu sídla Objednatele.  

4. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Poskytovatele. 

5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový 
doklad – fakturu, pokud tento neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravený nebo přepracovaný daňový doklad 
- faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

6. Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK. 

7. Celkovou cenu vč. DPH za řádně neodhlášenou stravu dle čl. 4. hradí v plné výši 
Objednatel. 

 

Článek 8. 

Požadavky Objednatele na systém objednávek 

1. Poskytovatel s Objednatelem sjednají formu objednávání a změn např. papírové 
formuláře, telefonicky, mailem, atd., přičemž preference Objednatele jsou časová 
nenáročnost, srozumitelnost, jednoduchost a flexibilita objednávek.  

 

Článek 9. 

Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, 
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo provést kontrolu dodávané stravy 
a systémem namátkového výběru odebrat kontrolní vzorek stravy v rozsahu až 4 celé 
pokrmy za každý měsíc za účelem kontroly množství, kvality a dodržování dietních 
předpisů. Provedení kontroly řídí Objednatel.  

3. Objednatel bude o provedení a výsledku kontroly písemně informovat Poskytovatele. 
V případě nedostatků bude Poskytovatel vyzván Objednatelem k jejich odstranění. V 
případě, že se zjištěné nedostatky dle věty druhé budou opakovat, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy.  

4. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem informovat bez zbytečného 
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odkladu o důležitých skutečnostech, které ovlivňují, popř. by mohly ovlivnit plnění 
podle této smlouvy. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele stanovená v čl. 9. 
odst. 3 smlouvy. 

5. Poskytovatel odpovídá za hygienickou úroveň poskytovaných služeb v rozsahu daném 
obecně závaznými předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy.  

6. Objednatel si vyhrazuje právo odebrat takové množství stravy, které odpovídá počtu 
fyzicky přítomných uživatelů sociálního zařízení. 

7. Při realizaci části plnění jinou osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by plnil 
sám. Poskytovatel uvede seznam subdodavatelů v příloze č. 2 této smlouvy. 

8. Poskytovatel je povinen spolupracovat při plnění této smlouvy s osobami určenými 
Objednatelem. 

 

Článek 10. 
Smluvní sankce, pokuty, odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každé porušení podmínek uzavřených v této smlouvě, zjištěné prokazatelně 
kontrolními orgány Objednatele. V případě takového zjištění uplatní Objednatel proti 
Poskytovateli porušujícímu podmínku smluvní pokutu a zároveň ho písemně vyzve k 
odstranění příčin porušujících podmínky uzavřené smlouvy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za prodlení s úhradou faktury po 
sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné 
faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.  

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do jednadvaceti (21) kalendářních dnů 
ode dne jejich uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na 
náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Poskytovatele dále 
řádně poskytovat služby ve sjednané kvalitě.  

5. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
povinností Poskytovatele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující 
odpovědnost dle platných ustanovení Občanského zákoníku. Poskytovatel je v 
takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody způsobené Objednateli. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené 
při poskytování služeb Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1 500 000,- 
(slovy: jeden a půl milionu) Kč na každý škodní případ po celou dobu poskytování 
služeb. Poskytovatel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po 
celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání 
existenci platného pojištění doložit. 

7. Existence pojištění a případné pojistné plnění však nezprošťuje Poskytovatele 
povinnosti náhrady škody v případě škodní události. 
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Článek 11. 
Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy, výpověď 

1. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami 
po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti 
této smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy Poskytovatelem, které zakládá právo 
Objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) porušení povinnosti Poskytovatele k řádnému poskytování služeb dle sjednaných 
podmínek a ve sjednané kvalitě, k němuž dojde znovu i po výzvě k odstranění 
nedostatků dle čl. 9. odst. 3 smlouvy; 

b) postup Poskytovatele při poskytování služeb v rozporu s oprávněnými pokyny 
Objednatele. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku; 

b) insolvenční návrh na Poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

4. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude 
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než třicet (30) kalendářních dní. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti 
mlčenlivosti. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez sankcí, pokud nebude vybrán 
zhotovitel pro provedení rekonstrukce stravovacího provozu a předmět této smlouvy 
se tak stane bezpředmětným.   

Článek 12. 
Obecná a závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním 
řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany 
se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit 
korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá 
ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí 
až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé 
smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním 
podle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, 
se řídí občanským zákoníkem. 

4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, 
netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat 
stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, 
vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery. 

5. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými 
jednat jménem nebo za smluvní strany. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle 
čl. 5. smlouvy. Tato smlouva byla vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení 
této smlouvy.  

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých statutárních 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato 
smlouva nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace služeb  

 Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů 

 

 

 

OBJEDNATEL:                               POSKYTOVATEL: 

 

V Šumperku dne 30.6.2016                                      V Olomouci dne 26.6.2016 

……………………………                                                       ……………………………… 

Ing. Anna Podhrázská                                                       Mgr. Librová Petra 

         ředitelka                                                                jednatelka společnosti 
 

 


