
SMLOUVA O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ

Objednatel: ZŠ praktická a ZŠ speciální Trávníčkova 1743, Lužiny
Sídlem:Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5
IČO: 70107084
Zastoupený: PaedDr. Věrou Kozohorskou

Dodavatel: Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
Sídlem: Trávníčkova 1744, 15500 Praha 5-Stodůlky
IČO: 68407904,  DIČ: CZ68407904
Zastoupený: PaedDr. Františkem Hanzalem

uzavírají tímto smlouvu následujícího znění:

Článek 1
Předmět smlouvy.

Dodavatel  se zavazuje poskytovat závodní stravování osobám určeným objednavatelem, tj. 
ZŠ praktická a ZŠ speciální Trávníčkova 1743, Lužiny. Závodním stravováním se pro účely 
této smlouvy rozumí poskytování teplých obědů vyrobených ve školní jídelně Fakultní ZŠ 
PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744.

Článek 2
Podmínky poskytování závodního stravování.

1. Dodavatel bude poskytovat strávníkům obědy v nabídce tří druhů hlavních jídel a jednoho 
druhu polévky. 
2. Platby za jednotlivé obědy budou prováděny měsíčně proti vystavenému účetnímu dokladu. 
Vyúčtování provede zástupce dodavatele.
3. Dodavatel se zavazuje připravovat jídla v odpovídající kvalitě a v souladu s hygienickými 
normami. 

Článek 3
Ujednání o ceně.

1. Dodavatel bude prodávat jídla v ceně 57,-Kč (slovy padesát sedm korun českých) za hlavní 
jídlo.  Ceny  jídel  mohou  být  i  v průběhu  trvání  smlouvy  navýšeny  o  inflaci  vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem  pro potravinářské výrobky a mohou být upraveny i vzhledem 
ke skutečným nákladům věcné a mzdové režie. 
2. Náklady na energie a odvoz odpadu jsou již účtovány na základě smlouvy o pronájmu 
objektu základní školy pro potřeby ZŠ praktická a ZŠ speciální Trávníčkova 1743, Lužiny. 
Nejsou zahrnuty  do kalkulace ceny oběda.



Článek 4
Závěrečná ustanovení.

1.  Vztahy  smluvních  stran  touto  smlouvou  výslovně  neupravené  se  řídí  obchodním 
zákoníkem. 
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
dodatku. 
3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1.2.2016 do 31.1.2017  s možností prodloužení.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích,  z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom výtisku. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí. To stvrzují svými podpisy.

 

Příloha č.1: Kalkulace nákladů

 V Praze dne: 21.1.2016

 

……………………………………
      podpis zástupce dodavatele

 

 ……………………………………
       podpis zástupce objednatele


