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SMLOUVA о poskytování stravovacích služeb
č. 0216004698

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká Republika - Ministerstvo obrany

Praha 6, Hradčany, Tychonova 221/1, PSČ 160 00se sídlem: 
zastoupena:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále Jen „objednatel")

3oleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02 
60162694 
CZ60162694 
ČNB Praha 1 
404881/0710

Letiště Praha, a. s.

zapsaná: 
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 
К letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6

3244532 
CZ699003361
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
801812025/2700

(dále jen „poskytovatel")

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě dále jen
„smluvní strana“)
uzavírají tuto smlouvu na poskytování stravovacích služeb (dále jen „smlouva").

2.1

3.1

3.2

2. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je zabezpečit, v souladu s vyhláškou Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o 
způsobu zabezpečování bezplatněho stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o 
zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, bezplatné 
stravování zaměstnanců objednatele, a to vojáků z povolání (dále jen „zaměstnanci"), u 
poskytovatele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje dodávat zaměstnancům objednatele jídla, 
jak jsou definována níže, a to v samoobslužné restauraci poskytovatele nacházející se na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně (dále jen „letiště“) v Terminálu 1 (dále též
„stravování“).

Objednatel se zavazuje za stravování platit poskytovateli odměnu určenou podle dle čl. 4 této 
smlouvy.\
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3.3 Smluvní strany se dohodly, že pro odběr stravování zaměstnanci objednatele bude využito 
technickě vybavení poskytovatele tzv. „KREDIT - automatizovaný bezhotovostní systém" 
realizovaný prostřednictvím ID karet zaměstnanců objednatele.

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

Zaměstnanci objednatele jsou oprávněni bez předchozího objednání vybírat si z jídel 
uvedených v jídelním lístku poskytovatele pro příslušný den a z aktuální nabídky jídel 
a nápojů, která nejsou předmětem obědového menu. Výběr jídel z obědového menu 
poskytovatele je možné provést pouze prostřednictvím ID karty, na kterou bude načtena 
hodnota příslušné zvolené položky v ceně dle čl. 4. této smlouvy.

4. CENA PLNĚNI

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že objednatel bude hradit poskytovateli odměnu za poskytnuté služby dle čl. 3. odst.
3.1 smlouvy měsíčné, a to za dílčí plnění poskytnutá poskytovatelem objednateli vdaném 
kalendářním měsíci (čl. 3 odst. 3.2 smlouvy). Objednatel se tak zavazuje za každý měsíc 
hradit poskytovateli za odebrané stravování odměnu, která se určí jako součet cen všech jídel 
odebraných zaměstnanci objednatele od poskytovatele v daném kalendářním měsíci (dále jen 
„odměna“).

Cena za odebrané pokrmy připravené poskytovatelem se sjednává v maximální výši 276,50 
Kč včetně DPH/ 1 osoba / 1 den; maximální celková částka za odebranou stravu nesmí 
přesáhnout 60.000,- Kč včetně DPH za 1 rok.

Pokrm se skládá ze snídaně studené (chlebíčky, obložené chleby), nebo snídaně teplé (párky, 
vaječná omeleta, svačinová polévka, nápoj), oběda (polévka, hlavní jídlo, salát, moučník, 
nápoj) a večeře (polévka, hlavní jídlo, salát, nápoj).

Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková maximální cena všech dílčích plnění 
poskytnutých za dobu trvání této smlouvy nepřekročí částku 15.000.000,- Kč (slovy; patnáct 
milionů korun českých) bez DPH.

5. místo plněni

Místem plnění předmětu smlouvy dle čl. 3 odst. 3.1 je samoobslužná restaurace Praha 
poskytovatele nacházející se na letišti, konkrétně v 1. NP Terminálu 1.

6. DOBA PLNĚNI

6.1 Doba plnění je sjednána na dobu určitou, a to od t. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

7. ostatní ujednaní

7.1 Každý strávník/zaměstnanec objednatele mající o stravování zájem se před zahájením 
poskytování stravování zaeviduje u pověřené administrativní pracovnice poskytovatele.



7.2 Odběr jídel bude prováděn v místě plnění uvedeném v čl. 5 této smlouvy individuálně každým 
strávníkem/zaméstnancem objednatele. Strávník/zaměstnanec objednatele má nárok 
v průběhu pracovního dne na celodenní stravování (dle jídelního lístku platného pro konkrétní 
den). Výdejní doba je 0:00 - 24:00 hod.

7.3 Poskytovatel se zavazuje předat objednateli jmenný seznam strávníků/zaměstnanců 
objednatele využívajících služeb dle této smlouvy, spolu s přehledem skutečně odebraných 
jídel za daný kalendářní měsíc, jako přílohu к daňovému dokladu (dále jen „faktura").

7.4 Poskytovatel je povinen pň zajištění stravování die této smlouvy dodržovat platné právní 
předpisy České republiky, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a související předpisy, 
především vyhlášku č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. platební podmínky

8.1 Odměna za stravování bude objednatelem hrazena na základě faktury, kterou je poskytovatel 
oprávněn vystavit к poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo stravování 
poskytnuto. Tento den je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury 
bude jmenný seznam zaměstnanců objednatele, kteří se u poskytovatele v konkrétním měsíci 
stravovali, s uvedením počtu odebraných jídel a jejich ceny.

8.2 Došlá faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
právních předpisů platných a účinných v době vystavení takového daňového dokladu, a musí 
obsahovat ve vztahu к plnění věcně správné údaje, dále musí daňový doklad obsahovat číslo 
smlouvy. К identifikaci objednatele je poskytovatel povinen na této faktuře - daňovém dokladu 
uvést následující údaje: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 
160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ CZ 60162694, konečný příjemce: Vojenský útvar 
6950, Boleslavská 929, Stará Boleslav. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli daňový 
doklad (fakturu) prostřednictvím datové schránky ukbwcxd nebo v listinné formě ve dvou 
vyhotoveních na korespondenční adresu: Vojenský útvar 6950, Boleslavská 929, 250 02 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po 
měsíci, za který je fakturováno. Objednatel má po obdržení daňového dokladu (faktury) 10 
pracovních dní na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. 
Vrácením chybně vystaveného daňového dokladu (faktury) se doba splatnosti přerušuje a po 
dodání opraveného daňového dokladu (faktury) začíná běžet doba nová. V případě, že 
objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože byl vystaven řádně a předepsané náležitosti 
obsahuje, doba splatnosti se nepozastavuje a pokud objednatel daňový doklad (fakturu) 
nezaplatí v původní době splatnosti, je v prodlení.

8.3 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je nejpozději 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) se považuje za uhrazený 
okamžikem připsání platby na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

8.4 Poskytovatel je povinen vyhotovit objednateli daňový doklad (fakturu) za měsíc listopad 2019 
do 5. prosince téhož kalendářního roku a doručit Objednateli tento daňový doklad (fakturu) 
prostřednictvím datové schránky ukbwcxd nebo v listinné formě ve dvou vyhotoveních na 
korespondenční adresu: Vojenský útvar 6950, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad



Labem - Stará Boleslav. V případě nedodržení tohoto termínu vyhotovení se splatnost 
daňového dokladu (faktury) prodlužuje na 90 dní.

8.5 Objednatel prohlašuje, že neakceptuje zálohové faktury.

9. smluvní pokuty a úroky

9.1 Jestliže objednatel poruší svojí povinnost uhradit poskytovateli odměnu na základě daňového 
dokladu (faktury) ve sjednané lhůtě splatnosti dle čl. 4., odst. 4.1 a čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy, 
zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované 
odměny, a to za každý započatý den prodlení.

9.2 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Uplatněním smluvních pokut není 
dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

9.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10. zvláštní ujednaní

10.1 Poskytovatel se zavazuje dodávat objednateli jídla na odpovídající úrovni při dodržování 
všech hygienických a ostatních předpisů týkajících se stravování.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně případného právního nástupnictví.

10.3 Dojde-li na straně poskytovatele к náhlému přerušení stravování z technických, hygienických 
nebo jiných poskytovatelem nezaviněných důvodů, není poskytovatel povinen zajistit 
zaměstnancům objednatele poskytování stravování, a to po nezbytně dlouhou dobu. 
Poskytovatel je však povinen takové přerušení bezodkladně oznámit pověřenému zástupci 
objednatele uvedenému v čl. 10.9 této smlouvy.

10.4 V případě plánovaného přerušení stravování je poskytovatel povinen ve lhůtě nejméně 
jednoho měsíce před začátkem dočasného přerušení oznámit pověřenému zástupci 
objednatele, který je uveden v čl. 10.9 této smlouvy, začátek tohoto přerušení a délku jeho 
trvání.

10.5 V případech uvedených v čl. 10.3 a 10.4 této Smlouvy může být s objednatelem sjednán 
náhradní způsob stravování v rozsahu obdobném jako pro zaměstnance poskytovatele.

10.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat stravování zaměstnancům objednatele na základě řádně 
vyplněného a objednatelem potvrzeného formuláře poskytovatele, jenž tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.

10.7 V zájmu zamezení možnosti zneužití ID karty zaměstnancem objednatele se objednatel 
zavazuje předkládat pověřenému zástupci poskytovatele, který je uveden v čl. 10.8 této 
smlouvy, seznam zaměstnanců, kteří ukončili pracovněprávní vztah, a to neprodleně po jeho 
ukončení. V seznamu budou uvedena konkrétní data zaměstnanců objednatele s datem 
ukončení stravování.



10.8 Pověřený zástupce poskytovatele: Manažer stravování

10.9 Pověřený zástupce objednatele:

11. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

11.,1 Tato smlouva končí svoji platnost a účinnost:

a)

b)
c)

d)

uplynutím času, na který je smlouva sjednána, tedy 31. prosince 2019, nebo 
vyčerpáním maximáíní částky určené pro poskytování dílčích plnění dle či. 4.4 této 
smlouvy podle toho, která z těchto skutečnostní nastane dříve, nebo 
písemnou dohodou smluvních stran, nebo
písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet 
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně, nebo
odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností kterékoli smluvní 
strany stanovených v této smlouvě. Odstoupení odstupující smluvní strany je účinné 
jeho doručením druhé smíuvní straně.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvý je:

a) stravování dodané poskytovatelem v rozporu se souvisejícími právními předpisy (tj. 
zejména hygienickými normami),

b) prodlení objednatele s úhradou dlužných částek více než 28 dnů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky, které se stávají nedíínou součástí této smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

12.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se vztahy mezi smluvními stranami řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“).

12.3 Smluvní strany berou na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

12.4 Právní úkony každé smluvní strany ve věci plnění smlouvy a jejího porušení a uplatňování 
nároků z této smlouvy musí mít písemnou formu, jinak jsou vůči druhé smluvní straně 
neplatné a neúčinné.

12.5 Objednatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu poskytovatele, a to ani částečně. Poskytovatel je oprávněn 
postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy třetí osobě.



12.6 Strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že žádná ze smluvních stran není oprávněna 
jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za druhou stranou vyplývající z této smlouvy.

12.7 Obé smluvní strany konstatují, že poskytovatel je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 písm. 
n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel povinným subjektem 
uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) cit. zákona, proto tato smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv. Obě smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy zajistí poskytovatel. 
Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této smlouvě 
a jejich přílohách netvoří obchodní tajemství.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dne 1. 1.2019. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2019.

12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a objednatel jedno (1) vyhotovení.

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy;

Příloha č. 1 - Vzor formuláře

Datum:
za poskytovatele

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Datum: 
za objednatele

Podpis:
Jméno:
Funkce:

^,..42. ^ к

SCHVÁLENO
Práv: a. s.



ŽÁDOST О NAKODOVÁNÍ ID KARTY
pro stravování ve stravovacím zařízení provozovaným LetíStěm Praha, a. s.

Násev organizace: 

Jméno zaměstnance: 

Osobní čfelo:

Rodné číslo:

Nekódování ID požaduji od (datum):

podpis zaměstnance za zaměstnavatele schválil
(podpis nadhzeného, razítko)

Infpjcmace o zpracování osobních údalů

Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem К letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha 6, 
ICO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 14003 (dále Jen „správce") Informuje zaměstnance/zákazníka, jakožto subjekt údajů (dále 
jen „zákazník" či „subjekt údajů)) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o voiném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR"), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údaíů

Osobní údaje Jsou získány přímo od zákazníka, a to v okamžiku podání žádosti o nekódováni ID karty 
pro stravování ve stravovacím zařízení provozovaným správcem. Správce se zavazuje zpracovávat 
přesné osobní údaje pouze za účelem:

• splnění smlouvy (smlouva o poskytování služeb stravování ve stravovacím zařízení 
provozovaným správcem) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR] a jejího 
následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároku zákazníka z vadného plnění. 
Zpracovávat osobní údaje zákazníka je rovněž nezbytné pro splnění právní povinností, která 
se na správce vztahuje. Správce má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají 
z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele 
a vedením účetnictví. Důvodem poskytnutí osobních údajů zákazníkem správci je identifikace 
smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez 
poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů zákazníka může mít 
za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany správce. Správce se 
zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem 
neslučitelný.

• Rozsah osobních údaiů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu к výše uvedenému 
účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

• jméno a příjmení,
< osobní číslo,
> rodné číslo,

(dále jen „osobní údaje").

Doba zpracování osobních údaiů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu 
trvání smlouvy, a poté po dobu 5 let. Správce má povinnost uchovávat dané osobní údaje dle obecně



závazných právních předpisfi, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po 
uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie přílemců osobních údaiů a předávání osobních údaiů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří 
mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích^ jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely budou zpřístupněny společnosti Český 
Aeroholding, a. s. se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, ICO 248 21 993, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005 (správce je dceřiná 
společnost Českého Aeroholdingu, a.s.). Český Aeroholding, a. s. poskytuje správci sdílené služby 
v oblasti elektronických komunikací a ГТ. Povinnost zachovávat mičenlivost o osobních údajích 
se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance Českého Aeroholdingu, a. s.
Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli 
mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů zákazníka 
к profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údaifl

nebude docházet к automatizovanému rozhodování ani

Správce informuje zákazníka o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

e práva na přístup к osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, 
zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou čl nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);

■ práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních 
údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);

• práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu 
vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených 
v čl. 17 nařízení GDPR);

• práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil 
zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);

• právo na pfenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které 
se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní 
údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);

• práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně 
na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného 
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má 
pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);

• práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem Ppik. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údaiů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 
pro ochranu osobních údajů.

1 písm. a) GDPR poskytuje zákazníkovi kontakt na pověřence

Veškeré Vaše dotazy, podněty čl jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete 
směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů - Luboš Řádek, emailová adresa: 
dpo@prg.aero.cz

Závěr
Zákazník tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu 
s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


