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SMLouvA o zÁvoDNíM STRAVOVÁNÍ SQQFPQQQJGUQ 
uzavřená podle 

§§ 536 až 565, zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního Zákoníku 

Smluvní strany 

1. Město Tábor, 
Žižkøvø nám. 3, 390 15 Táhør, ıčo z 253014, 
bankovní Spojení ČS,a.s., 
zastoupené panem -tajemníkem MěÚ Tábor, 

dále jen „Objednavatel“

a 

2. Střediskem praktického vyučování, 
Zižkovo nám. 5, 390 01 Tábor, j 

lCO : 00667552 
bankovní Spojení - Komerční banka,a.s., pobočka Tábor , 

zastoupené panem 

dále jen „dodavatel“ 

uzavírají dnešního dne tuto 
Smlouvu o dílo 

článek 1 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této Smlouvy je zajištění závodního Stravování v souladu s § 140 
Zákoníku práce. 

(2) Dodavatel zajistí stravování v počtu dle potřeb MÚ Tábor, předběžně cca 80 - 

100 jídel, vyjma Sobot, nedělí a státních Svátků. 

(3) Dodavatel předloží jídelní lístek, který bude k dispozici ve výdejní místnosti, S 
výběrem 3 jídel denně. Výběr jídla označí Strávnik na stravenku a odevzdá 
objednávku na následující den. Následující den odebere vybrané jidlo Strávnik dle 
předložené poukázky. 

(4) Dodavatel zajistí denně ve své provozovně stravu dle objednávky pracovníků 
MěÚ Tábor vždy na následující den. Pokud stravenka nebude označena výběrem 
druhu jídla, obdrží na tuto stravenku výjimečně náhradní jídlo bez výběru vceně 
stravenky.
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ˇČlánek 2 
Cas plnění 

(1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, a to s účinností od 3.2. 2003. 

(2) Strava bude dodavatelem objednavateli zajištěna v této době : 

l=jo,ˇST 
I 

ønı 12:00 - øıø13:00 hødin 
uT,CT, PA 00 11:30 - øıø 12:30 hønıin 

Článek 3 
Dohodnutá cena 

Cena oběda pro jednoho Strávníka je Sjednána na částku 49,50 Kč. Za tuto 
částku si Strávník může vybrat polévku a libovolné jídlo Z denní nabídky (objednávka 
druhu jídla na den následující). 

článek 4 
Další podmínky plnění 

(1) Objednatel zajistí vlastni stravenky a razítka na označení stravenek. 

(2) Dodavatel je povinen Služby provádět podle smlou\/y řádně a v dohodnutém 
rozsahu a době. Jsou-li pro provádění některých praci technické nebo jiné právní 
předpisy, je dodavatel povinen se těmito předpisy řídit. 

(3) Dodavatel je oprávněn k provádění prací na svoji odpovědnost najmout další 
pracovníky. 

(4) Objednavatel uhradí fakturu Za stravu do 14 dnů po jejím obdržení. 

(5) Dodavatel hradí Zvlastních prostředků veškerou údržbu, odběr elektrické 
energie, vodu v provozovně. 

(6) Služby nebudou dodavatelem poskytnuty jen Ztechnických důvodů při 

přerušení dodávky elektrické energie, plynu, vody a při předem oznámených 
sanitárních dnech. 

Článek 5 
Fakturace 

(1) Fakturace bude prováděna 1 x měsíčně na základě odevzdaných stravenek, které 
jsou součástí faktury. 

(2) Zvlášť budou vyčísleny náklady dle počtů stravenek označených Nezávislý 
odborový svaz ( NOS ) a Zvlášť ostatní stravenky.



článek 8 
Dohodnuté sankce 

Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li Z kterékoliv strany dodrženy 
smluvní podmínky, je povinna ta strana, která nedodržení způsobila, Zaplatit druhé 
straně penále ve výši 1 % Z dohodnuté ceny (dílčí ceny) za každý den prodlení, a to 
Za každý jednotlivý případ nedodržení termínu nebo neposkytnutí součinnosti. 

Článek 7 
Společná a Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. Byla vyhotovena ve 2 výtiscích, 
Z toho jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu. 

(2) Případné spory se řeší v prvé řadě dohodou stran, jinak platí příslušná 
ustanovení Zákona. 

(3) Jakoukoliv změnu této smlou\ıy je možno provést písemně dodatkem a 
souhlasným stanoviskem obou smluvních stran. 

(4) Výpovědní lhůta v těchto případech činí jeden měsíc a počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 

. v VTabore dne 30.ledna 2003. 
“ t í “ 
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dodavatele Z Za objednavatele : 
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Smluvní strany= 
1 Qěsto Tábor

` Zižkovo náměstí 3, 390 15 TáboruICÚ 253014 zastoupené panem ~ tajemníkem MěÚ Tábo 

2. êtředisko praktického vyučování Tábor Žižkovo náměstí 5, 390 01 Tábor ICO 0066?552 zastoupené panem 

1-„ 

z Uzavřená smlouva o závodním stravování ze dne 30.1.2003 se mění 
po vzájemné dohodě v článku 3, kdy sjednané částka 49.50 Kč se měnì 
na částku 51.-~Kč, Z důvodu poskytování 0<2 it ochueeného čaie

v /přÍp.dobré vody! ke každému obedu. 

Dodatek vstupuje V platnost od 3-3.2003- 

V Táboře dne 3.břeZna 2003 
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Dodatek ke smlouvě o závodním Stravování 4; 

Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č.185/2005 ze dne 
21.6.2005 končí organizace S názvem Středisko praktického Vyučování, Žižkovo 
náměstí 5, Tábor , ICO 00667552. 
Veškeré závazky Z plnění Smlouvy přebírá nová organizace S názvem Střednı 
škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola S právem státní jazykové 
zkønšky Táhøf, IČO 75050099. 
Stravování bude nadále zajišťováno na odloučeném pracovišti pro praktické 
vyučování V restauraci Beseda, Zižkovo náměstí 5 Tábor. Rovněž ostatní 
ujednání smlouvy se nemění. 

Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost od 1.1.2006. 

V Táboře dne l0.ledna 2006 
Za dodavatele: v 

ředitel

âtìfˇıžıłııí škála ołırzhšsdu. uhıžøh a řwnøàei žž 

.Jazyková škola S právem státní jazykové zkoušky. 
Tábor. Byıllinskěho 24.74 

odloučcné pracoviště pro praktické vyučování 
Tábor. Zižkovo náměstí 5 

ıøııfflxz 381 254 ıoı = IČ: 75050099 
e-mail: skola@sSjS-taboncz - www.SS)S-tabor.cz 
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Smluvní Strany 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
zžžkøvø nám. 3, 390 15 Táhør ˇ 
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2. Dodavatel 
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola S právem Státní jazykové zkoušky 
Bydlinského 2474, Tábor 
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování - restaurace Beseda 
Žižkovo nám. 5, Tábor 
IČ: 75050099 
DIČ; CZ75050099 

Uzavřená Smlouva O závodním stravování Ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3, kde se cena oběda pro jednoho Strávníka Zvyšuje na Kč 54,-- Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Tento dodatek vstupuje V platnost Od 1.3.2008. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

V Táboře dnes Ä. , čxflp QQ 
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«›
7 

»„.~„ «~ M“ 

O



3 / 
V, ,z 1 .vi /~ Ä M 

n 5,. /;„„. fz*

x V I r r I 3-“ “ Dodatek ke Smlouve O zavodnım Stravovanı 

Smluvní Strany 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
Žižkøvø náxn. 3, 390 15 Táhøx 
IČ; 253014

a 

2. Dodavatel 

“`,,“ I $.„ ,
” 

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková Škola S právem Státní j azykové zkoušky 
Bydlinského 2474, Tábor 
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování - restaurace Beseda 
Žižkovo nám. 5, Tábor 
IČz 75050099 
DIČ; CZ75050099 

Uzavřená smlouva o závodním Stravování ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3, kde se 
cena oběda pro jednoho strávníka Zvyšuje na Kč 58,-- Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Ĺ 
9 ve 0

5 

Tento dodatek vstupuje v platnost od 1.6.2008. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

v T'h ˇ á 1.5.2008 v a ore ne
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DQATEK č. 
ze dne 30.1.2005 

uzavřené podle 

iíiiiííiiíiií 

1\\1Ě1Í111“ľ\11111\1“11Qøx 

§§ 536 až 565, Zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního Zákoníku 

Město Tábor 
Žižkøvø nán“ıÍ2, 39015 Tábør, 
ıčz 00253014 
Dıčz cZ00258014 
bankovní spojení ČS,a.s., 

Smluvní strany 

Zastoupené paní - místostarostou mesta Tábor, 
dále jen „Objednavatel“

3 

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola S právem státní 
jazykové Zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, 
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, 
Qdloucené pracoviste pro praktické vyucování - restaurace Bfeseclaa 
Zižkovo nám.5, 390 01 Tábor 
ičz 75050099 
Dič: cZ75050099 
zastoupena panem - ředitelem Školy 
dále jen „dodavatel“ 

doplňují dnešního dne tuto smlouvu takto: 

čıánek 8 
Dohodnutá cena 

Cena oběda pro jednoho strávnika je sjednána na částku 62,-- Kč vč. DPH. Za 
tuto částku si strávník může vybrat polévku a libovolné jídlo Z denní nabídky 
(objednávka druhu jídla na den následující). 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.2.2012. 

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny. 

V Táboře dne 17.1.2012 

Objednavatel dodavatel 
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Dodatek ke Smlouvě o závodním Stravování 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
Zižkovo nám. /3íp 390 15 Tábor 
IČ: 253014 
„ V ,A ,~ ,,„ TNŽ? I I 
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2. Dodavatel 
Střední škola obchodu, Služeb a řemesel a Jazyková škola S právem Státní jazykové Zkoušky, 
Tábor, Bydlinskeho 2474 

Smluvní Strany

a 

Odloučene' pracoviště pro prakticke' vyučování ~ restaurace Beseda 
Žižkovo nám. 5, Tábor 
IČ; 75050099 
DIČ; CZ75050099 

Uzavřená Smlouva o závodním Stravování Ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3, kde Se 
cena oběda pro jednoho Strávníka Zvyšuje na Kč 65,-- Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Tento dodatek vstupuje v platnost od 1.2.2013. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

V Táboře dne 3.1.2013 
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Dodatek ke Smlouvě o závodním Stravování 

Smluvní Strany 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
żižkøvø nám. 2, 390 I5 Táhøf 
IČ; 002530I4 
DIČ; CZ00253014

3 

2. Dodavatel 
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola S právem státní jazykové zkoušky, 
Tábor, Bydlinskěho 2474 
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování - restaurace Beseda 
Žižkovo nám. 5, Tábor 
IČ; 75050099 
DIČ; Čz75050099 

Uzavřená Smlouva o závodním stravování ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3. kde se 
cena oběda pro jednoho Strávníka Zvyšuje na Kč 67,-- Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Tento dodatek vstupuje V platnost od 1.3.2014. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

V Táboře dne 8.1.2014 

Za objednavatele:
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Dodatek ke Smlouvě O závodním Stravování 

Smluvní Strany 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
Žižkøvø nám. 2, 390 15 Tábør 
IČ; 00253014 
DIČ; CZ00253014

2 

2. Dodavatel 
Střední škola obchodu, Služeb a řemesel a Jazyková škola S právem státní jazykové Zkoušky, 
Tábor, Bydlinského 2474 
Odloučene' pracoviště pro praktické vyučování - restaurace Beseda 
Žižkovo nám. 5 , Tábor 
IČ; 75050099 
D1Čz CZ75050099 

Uzavřená Smlouva o závodním Stravování Ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3, kde se 
cena oběda pro jednoho strávníka Zvyšuje na Kč 69,-- Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Tento dodatek vstupuje v platnost od 1.1.2016. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

V Táboře dne 25.11.2015 

Za dodavatele:  Za obj ednavatele: 

ředitel školy
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Dodatek č.9 ke Smlouvě o závodním Stravování ze dne 30.1.2003 

Smluvní Strany 

1. Objednavatel 
Město Tábor 
Žižkøvø nám. 2, 390 15 Táhøx 
IČ: 00253014 
DIČ; CZ00253014

a 

2. Dodavatel 
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola S právem státní jazykové Zkoušky, 
Tábor, Bydlìnského 2474 
Odloučené pracoviště pro praktické vyučování - restaurace Beseda 
Zižkovo nám. 5, Tábor 
IČ575050099 
Dıcz CZ75050099 

Uzavřená smlouva o závodním stravování Ze dne 30.1.2003 se mění ve článku č.3, kde se 
cena oběda pro jednoho strávníka Zvyšuje na Kč 72,00 Z důvodu navýšení vstupních cen 
výrobních surovin. 

Tento dodatek vstupuje v platnost od 1.1.2018. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

V Táboře dne 10.10.2017 

Za dodavatele: Za objednavatele:  
/, 

redıtel 


