
SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (dále jen ,,smlouva"):

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace,
IČO 710 08 080,
se s'dlem Zl'n, Štefán"kova 2514, PSČ
zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Nejezchlebou,

jako poskytovatel na straně jedné
(dále jen ,,poskytovatel"),

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín,
IČO 005 66 411,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 3669, 7 Zlín,
zastoupená ředitelem Mgr. Pavlem Hýlem,

jako objednavatel na straně druhé
(dále jen ,,objednavatel"),

takto:

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2012 smlouvu o Školním stravování, jejímž předmětem byl
závazek poskytovatele připravovat a vydávat oběd pro strávníky (studenty objednatele) ve
dnech Školního vyuČováni v době provozu Školní jídelny a objednavatel se zavázal hradit
poskytovateli úplatu za stravováni. Dodatkem č. 1 ze dne 1. 2. 2012, dodatkem č. 2 ze dne
29. 6. 2012, dodatkem Č. 3 ze dne 28. 2. 2014, dodatkem č. 4 ze dne 16. 6. 2014, dodatkem
č. 5 ze dne 1. 3. 2016, dodatkem Č. 6 ze dne 1. 4. 2017 a dodatkem Č. 7 ze dne 1. 4. 2018
docházelo ke změnám v ČI. II této smlouvy týkajÍcÍ se ceny - nákladů na školní stravováni (l
oběd).

2. Poskytovatel je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv a má povinnost
uzavřený dodatek č. 7 ze dne 1. 4. 2018 ke smlouvě o školním stravování uzavřené dne 2. 1.
2012 (dále jen ,,dodatek č. 7") zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku uzavření této smlouvy nedošlo
k uveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím
spojených.

4. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z původně sjednaného dodatku
Č. 7, s ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti
uzavřeného dodatku Č. 7 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve
snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv, sjednávají
smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
Práva a závazky smluvních stran
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1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností,
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně
sjednaného dodatku Č. 7, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí
původně sjednaným dodatkem Č. 7 a počÍtajÍ se od uplynuti 31 dnů od data jeho uzavřeni.

2. Smluvní strany prohlašujI, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednaného dodatku č. 7 považuji za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu
bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašujI, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejněni v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Poskytovatel jako povinný subjekt pro zveřejňováni v registru smluv, se tímto zavazuje
objednavateli k neprodlenému zveřejněni dodatku č. 7 v registru smluv v souladu
s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

PřIloha:
- smlouva o ŠkolnIm stravování ze dne 2. 1. 2012, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 2.
2012, dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2012, dodatku č. 3 ze dne 28. 2. 2014, dodatku č. 4 ze dne
16. 6. 2014, dodatku č. 5 ze dne 1. 3. 2016, dodatku č. 6 ze dne 1. 4. 2017 a dodatku Č. 7
ze dne 1. 4. 2018.

Ve Zlíně dne 2019 Ve Zlíně dne 2019

Poskytovatel: Objednavatel:

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514,
příspěvková organizace,

zastoupená ředitelem
Mgr. Miroslavem Nejezchlebou

Obchodní akademie Tomáše Bati a
VyŠŠí odborná škola ekonomická Zlín,

zastoupená ředitelem
Mgr. Pavlem Hýlem
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Smlouva o Školním stravování
uzavřená podle zákona č. 561/'3004 Sb.. školský zákon. v platném znění. a vyhlášky
č. 107:'2005 Sb.. o školním stra\.'o\.'áni. v platném znění

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 25 14, Zlín
zastoupená : Mgr. Miros]a\'em Nejezchlebou. ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spo.jeni:
(dále .jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a VyŠŠí odborná Škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín
zastoupená : PaedDr. Josefem Rydlein. ředitelem školy
ĹČ: 00566411
(ďáľe .jen obiedl]a\'atel)

I.
Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazu.je připravovat a \'ydá\.'at oběd pro strávníky (studenty objednavatele)
\'e dnech školního \'yučo\'áni \' době provozu školní .jídelny v souladu se všeini pravidly a
normami \."zTahujicin]i se ke Školnímu stravování. ze.jména v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 107/2005 Sb.. o školním stravování. v platném znění. a s vyhláškou MZ č. 137/2004 Sb.,
o hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění. Objednavatel se za\·'azu.ie
dodržovat podmínky pro poskytování stravování sjednané touto smlouvou a hradit ·
poskytovateli úplatu za stravování. Mís[en] poskytování školního stravování .je školní jídelna .
Hradská 5189. 760 01 Zlín. Školní jídelna může být mimo provoz ze závažných dů\"o(!ů
(,havárie. poruchy. hygienické důvody a jiné). Pokud .je školní .jídelna mimo provoz. ne\"zniká
poskytovateli povinnost poskytovat objednavateli náhradní stravováni nebo fmančni náhradu.

II.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd):
a) náklady na suro\'il)y (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů školního stravování

25,- Kč
10,- Kč
35,- Kč

Školní .jídelna povede .jednotlivě účty strávníků. podle jinenovitých seznamů a přihlášek ke
stra\'ování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli ne.jpozději do konce
června školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce '
června předběžné jmenné seznaniy tříd pro nový Školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke '
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávníci jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu \' hodnotě 9Z-KČ. Pomocí
čipové karty si objednávají a \'\'z\'edáva.ií obědy a předkládaií .ji při vkládání tinanční
hotovosti na účet. Z této vložené "hotovosti se strá\'níkůrn vždy po objednání oběda odečte
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 25,- KČ (pořizovací
cena potravin).



Sirárnici. kteří oncm()cni. si n]oh()u oběd tekf'onicky odhlásii do 8.00 hodin nebo mají
možnosi si oběd \"y7."cdnoul do ,jidionosičc a to pouze první den nemoci (Vyhláška o Škdnini
stravováni č. 107/2005 Sb. \' platnC:n znčni). Ostatní dny nepřítolnnosli ve škole nemají nárok
na zvýhodněnou ccnu slra\-"o\'ání a .jsou povinni si .jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní. musí
hradit.jidlo \" plné \'ýši.

Náklady na l oběd:
a) nák lad y n a sur(j\'i ]]\' ( pQřiz.(j\'aci cena potra\'!n )
b) oslalni pro\'ozni náklady
Celková kalkulace nákladů (plná '.'ýšc)

25,- Kč
36,- Kč
61,- Kč

Při ukončeni Školního stra\'o\'áni oLiť\."zdá do kanceláře školní .jídelny zákonný zástupce
s[rá\'nika ()dh}ášku ze stra\-"o\'áni. kdc uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po odevzdání
ncpoško7ené ČiporC karty bude \'řáccňo také 9?.- KČ (cena čipové karty). Objednavatel bude '
hradit poskytovateli rcžijni ľľák]ady '"c "ýši 10.- kč za každý ob.jednaný oběd a to na základě
faktury \'ysta\'ené poskyto\'ate]em pi) uplynuti kalendářního měsíce. podle počtu objednaných
obědů. Faktura bLldť obsaho\'at nálcžitosti daňo\'ého dokladu. V případě prodlení s úhradou se
sjednává pokuta \.'ě \'ýši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Poskyto\'a[d si '"yhrazLlic nrá\'o na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací
cen" pQlra\'ln a reži.jnich nákladu \" souladu s platnými právními předpisy. které se vztahuji na
škoĹni stra\1)\'áni.

III.
Podmínky pro poskytování stravování

Strárnici ()biedna\'alek ,jsou p('\"inni Ĺiodržo\"at Vnitřní řád školní .jídelny. který .je vyvěšen na
nástěncc \"c školni .jidelni' a na \\'cb()\'ých stránkách školní jídelny ww\\.'.sihl"adska.cz.
Obicdna\'ald za.jisti scmánicni slrá\'l';iků (sľudentů objednavatele) s Vnitřním řádem školní '
.jidelny.

IV.
1)oba platnosti smlouvv

W'

Tmo sn]|ou\"a se LĽ(a\"irá na dobu Sm]ou\'a může bí't ukončena dohodou smluvních
stran nebo \'Ýpo\'ědi s \'í'po\'čdni ]]]Liu)u ] měsíc. výpovědní lhůta začíná běžet od l. dne
měsíce nás]eät!jicih() pc) áoručené písemné výpovědi.

V.
Závěrečná ustanovení

"l'aío sm|olľ\'a nabý\"á platnosti a účinimsti dnem podpisu srn]u\'ninli stranami.
nebo doplňky sľn]ou\"y moh()u bí"t učinčny pouze písemnou formou. Smluvní
se 7\'cřeiněnim p('dqtatnůch údaju \'\ľ;lýr'a.iicích ze smlouvy Smlouva je
d\'o.iim "yhůto\"eni. z nichž kaž.dii sírana obdrží po jednoni.

Veškeré zrněny
strany souhlasí
vyhotovena ve

'j'e Zlíně ?.1.?012

t!
poskyk)\ atci ""' ohjé'dnavatej

b'



Dodatek č. l ke smlouvě o Školním stravování
ze dne

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 7 Zlín
zastoupená : M91". Miroslavem Nejezchlebou. ředitelem školv

4~

IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spo.jení:
("dále .jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a VyšŠí odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín
zastoupená : PaedDr. Josefem Rydleni, ředitelem školy
IČ: 005664]]
(dále .jen objednavatel)

Změna od 1.2.2012

Na základě kalkulace vypočtené k 1.2POR měníme s platností od 1.2.?.012 ČI. j}. smlouvy
rakto:

II.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd'):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režjjni náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

25,- Kč
12,- Kč
37,- Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků. podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke .
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do Ko2cc
června Školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskvtovate"li do konce
čen'na předběžné .jmenné seznamy ďid pro !1c'\"ý školní rok. Řádně "ypĹněné přihláŠkr ke
stra\.'o\'áni odevzdá objednavatel poskyto\"a[e]i ne.jpozději do poloviny záři každého školniho
roku.
Strávnici jsou povinni zakoupit si při zřízeni účtu čipovou kartu v hodnotě 92,-KČ. Pomocí
čipové karty si objednávají a "yzvedáva.jí obědy a předkládqjí ji při vkládáni ňnanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednáni oběda odečte .
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) \-'ě výši 25,- KČ (pořizovací
cena potravin).

Sú"á\'ňici. kteří onemocní. si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8.00 hodin nebo máji
inôžnost si oběd vyzvednout do .jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o Školníni
stra\."o\'áni č. 107:2005 Sb. v pIatnéni znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nema.jí nárok
na z\'ýhodněnou cenu stravováni a .jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí
hradit .jídlo \' plné výši.



X"ákladr" na l oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena porravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

25, Kč
39,- Kč
64,- Kč

Při ukončeni Školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny zákonný zástupce
strávníka odhlášku ze stravování, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po odevzdání
nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92.- KČ (cena čipové karty). Objednavatel bude
hradit poskytovateli režijní náklady "e výši 12,- Kč za každý objednaný oběd a to na základě '
faktury "ys[a\'ené poskytovatelem po uplynuti kalendářního měsíce, podle počtu objednaných
obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě prodlení s úhradou se
sjednává pokuta ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Poskytovatel si \'yhrazu.je právo na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovaci
ceny potravin a reži.jních nákladů \' souladu s platnými právninii předpisy. které se vztahuji na .
školní stravováni.

Ve Zlíně 1.2.2012

-·· -· ···y
poskytovatel ' ohi'ednavatel



Dodatek Č. 2 ke smlouvě o Školním stravování
ze dne 2.1.20P

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 Zlín
zastoupená : Mgr. Miroslavem Nejezchlebou, ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a VyŠŠí odborná Škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín
zastoupená : PaedDr. Josefem Rydlem, ředitelení školy
JČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.9.2012

Z důvodu zvýšení cen potravin a DPH k 1.1.2012 měníme s platností od 1.9.2012 ČI. II.
snilouvy takto:

II.
Cena

Náklady na školní stravováni (l oběd):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

27,- Kč
12,- Kč
39,- Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jinenovitých seznamů a přihlášek ke
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce
června školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce
června předběžné jmenné seznaniy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního ,
roku.
Strávníci jsou povinni zakoupit si při zřízeni účtu čipovou kartu v hodnotě 92,-KČ. Pomoci '
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládání finanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 27,- KČ (pořizovací
cena potravin).

Strávníci, kteří onemocní, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8.00 hodin nebo mají ,
možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o školním ,
stravování Č.107/2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají nárok
na zvýhodněnou cenu stravování a jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní. musí
hradit jídlo v plné výši.



Náklady na l oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

27,- Kč
39,- Kč
66,- Kč

Při ukončení školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny zákonný zástupce
strávníka odhlášku ze stravování, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po odevzdání.
nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92,- KČ (cena čipové karty). Objednavatel bude
hradit poskytovateli režijní náklady ve výši 12,- Kč za každý objednaný oběd a to na základě
faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendářního měsíce, podle počtu objednaných
obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě prodlení s úhradou se
sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahuji na
školní stravování.

Ve Zlíně 29.6.2012

poskytovatel 'ôbjHnavatel
PP



Dodatek Č. 3 ke smlouvě o Školním stravování
ze dne 2.1.2012

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 Zlín
zastoupená : Mbi". Miroslavem Nej ezchlebou, ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spo.jení:
(ďáľe jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a VyŠŠí odborná Škola ekonomická Zlín
nán]ěs[í T.G.Masaryka 3669, 7 Zlín
zastoupená : Mgr. Pavlem Hýlem. ředitelem školy
IČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.3.2014

Z důvodu zvýšení režijních nákladů v roce 2013 měníme s platností od 1.3.2014 ČI. II.
smlouvy takto:

II.
Cena

Náklady na školní stravováni (l oběd):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

27,- Kč
14,- Kč
41,- Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke
stravováni. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce
června školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskyto\-"ateli do konce
června předběžné jmenné seznamy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke
stra\'o\.'ání odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávnici jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu v hodnotě 92,-KČ. Pomoci '
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládání finanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 27,- KČ (pořizovací
cena potravin).

Strá\.'níci, kteří onemocni, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8.00 hodin nebo mají
rnožnost si oběd vyzvednout do jidlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o školním '
stravováni Č.107,'2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají nárok "
na zvýhodněnou cenu stravování a jsou povinni si .jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí
hradit jídlo V plné výši.



Náklady na I oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

27,- Kč
41, Kč
68,- Kč

Při ukončeni školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny strávník (zákonný
zástupce strávníka) odhlášku ze stravováni. kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po
odevzdání nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92,- KČ (cena čipové karty).
Objednavatel bude hradit poskytovateli režijní náklady ve "ýši 14,- Kč za každý objednaný
oběd a to na základě faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendářního měsíce.
podle počtu objednaných obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou se sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahuji na
školní stravování.

Ve Zlíně 28.2.2014

P,

C

pÓskytov atel
l

objedú/avatel



Dodatek č. 4 ke smlouvě o školním stravování
ze dne 2.1.2012

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 7 Zlín
zastoupená : Mgr. Miroslavem Nejezchlebou, ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spojeni:
(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná Škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín
zastoupená : Mgr. Pavlem Hýlem, ředitelem školy
IČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.9.2014

Z důvodu zvýšení cen potravin v roce 2014 měníme s platností od 1.9.2014 ČI. II. smlouvy
takto:

íl.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd)'
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

29,- Kč
14,- Kč
43,- Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke '
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce
června školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce
června předběžné jmenné seznamy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávnici jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu v hodnotě 92,-KČ. Pomocí
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládání finanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte '
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 29,- KČ (pořizovací
cena potravin).

Strávníci, kteří onemocni, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8.00 hodin nebo mají
možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o školním
stravování Č.107/2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemqjí nárok
na zvýhodněnou cenu stravováni a jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí
hradit jídlo V plné výši.



Náklady na l oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

29,- Kč
41,- Kč
70,- Kč

Při ukončení školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny strávník (zákonný ,
zástupce strávníka) odhlášku ze stravování, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po
odevzdání nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92,- KČ (cena čipové karty).
Objednavatel bude hradit poskytovateli režijní náklady ve výši 14,- kč za každý objednaný
oběd a to na základě faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendářního měsíce,
podle počtu objednaných obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou se sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací ,
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují na '
školní stravování.

Ve Zlíně 16.6.2014

po";kytovatel objeĹavatel



Dodatek Č. 5 ke smlouvě o Školním stravování
ze dne 2.1.2012

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 Zlín
zastoupená : Mgr. Miroslavem Nejezchlebou, ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie TomáŠe Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, 7 Zlín
zastoupená : Mgr. Pavlem Hýlem, ředitelem školy
IČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.3.2016

Z důvodu zniěny režijních nákladů v roce 2015 měníme s platností od 1.3.2016 ČI. II. smlouvy
takto:

II.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kaIku1ace nákladů školního stravování

29,- Kč
13,- Kč
42,- Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke '
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce
června Školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce
června předběžné jmenné seznamy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke .
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávnici jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu v hodnotě 92,-KČ. Ponioci
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládáni finanční
hoto\'os[i na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 29,- KČ (pořizovací
cena potravin).

Strávnici, kteří onemocní, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8.00 hodin nebo mají
možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o Školním
stravování Č.107/2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají nárok
na zvýhodněnou cenu stravování a jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí .
hradit.jídlo v plné výši.



Náklady na 1 oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

29,- Kč
41,- Kč
70,- Kč

Při ukončení školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny strávník (zákonný
zástupce strávníka) odhlášku ze stravování, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po
odevzdáni nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92,- KČ (cena čipové karty).
Objednavatel bude hradit poskytovateli režijní náklady ve výši 13,- Kč za každý objednaný
oběd a to na základě faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendáíního měsíce,
podle počtu objednaných obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou se sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrněnu výše uvedených cen v případě zrněn pořizovací
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují na
školní stravování.

Ve Zlíně 1.3.2016

objedn, atel



Dodatek Č. 6 ke smlouvě o Školním stravování
ze dne 2.1.2012

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 Zlín
zastoupená : Mszr. Miroslavem Nejezchlebou. ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie TomáŠe Bati a VyŠŠí odborná Škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, Zlín
zastoupená : Mgr. Pavlem Hýlem, ředitelem školy
IČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.4.2017

Z důvodu změny režijních nákladů v roce 2016 měníme s platností od 1.4.2017 ČI. II. smlouvy
takto:

II.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

29 Kč
10 Kč
39 Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce .
června školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce
června předběžné jmenné seznamy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávníci jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu v hodnotě 92 KČ. Pomoci
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládání finanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatele) ve výši 29 KČ (pořizovací cena
potravin).

Strávníci, kteří onemocní, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8:00 hodin nebo mají .
možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o školním
stravováni Č.107/2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají nárok
na zvýhodněnou cenu stravováni a jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí
hradit jídlo V plné výši.



Náklady na I oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

29,- Kč
41,- Kč
70,- Kč

Při ukončení školního stravování odevzdá do kanceláře Školní jídelny strávník (zákonný
zástupce strávníka) odhlášku ze stravování, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po
odevzdáni nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92 KČ (cena čipové karty).
Objednavatel bude hradit poskytovateli režijní náklady ve výši 10 Kč za každý objednaný
oběd a to na základě faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendářního měsíce.
podle počtu objednaných obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou se sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují na
školní stravování.

Ve Zlíně 1.4.2017

poskytovatel obje navatel



Dodatek Č. 7 ke smlouvě o Školním stravování
ze dne 2.1.2012

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514 Zlín
zastoupená : Mgr. Miroslavem Ne.jezchlebou, ředitelem školy
IČ: 71008080
DIČ: CZ71008080
bankovní spojení:
(dále jen poskytovatel)

a

Obchodní akademie TomáŠe Bati a VyšŠí odborná Škola ekonomická Zlín
náměstí T.G.Masaryka 3669, 7 Zlín
zastoupená : Mgr. Pavlem Hýlem, ředitelem školy
IČ: 00566411
(dále jen objednavatel)

Změna od 1.4.2018

Z důvodu změny režijních nákladů v roce 2017 měníme s platnosti od 1.4.2018 ČI. II. smlouvy
takto:

II.
Cena

Náklady na školní stravování (l oběd):
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) režijní náklady
Celková kalkulace nákladů Školního stravování

29 Kč
9 Kč
38 Kč

Školní jídelna povede jednotlivě účty strávníků, podle jmenovitých seznamů a přihlášek ke °
stravování. Přihlášky ke stravování předá poskytovatel objednavateli nejpozději do konce
června Školního roku pro nový školní rok. Objednavatel odevzdá poskytovateli do konce
června předběžné jmenné seznaniy tříd pro nový školní rok. Řádně vyplněné přihlášky ke
stravování odevzdá objednavatel poskytovateli nejpozději do poloviny září každého školního
roku.
Strávníci jsou povinni zakoupit si při zřízení účtu čipovou kartu v hodnotě 92 KČ. Pomocí
čipové karty si objednávají a vyzvedávají obědy a předkládají ji při vkládáni finanční
hotovosti na účet. Z této vložené hotovosti se strávníkům vždy po objednání oběda odečte "
cena jednoho oběda pro strávníky (studenty objednavatelé) ve výši 29 KČ (pořizovací cena
potravin).

Strávníci, kteří onemocni, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8:00 hodin nebo mají
možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den nemoci (Vyhláška o školním
stravování Č.107/2005 Sb. v platném znění). Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají nárok
na zvýhodněnou cenu stravování a jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud tak neučiní, musí ,,
hradit jídlo V plné výši.



Náklady na l oběd:
a) náklady na suroviny (pořizovací cena potravin)
b) ostatní provozní náklady
Celková kalkulace nákladů (plná výše)

29,- Kč
41,- Kč
70,- Kč

Při ukončení školního stravování odevzdá do kanceláře školní jídelny strávník (zákonný
zástupce strávníka) odhlášku ze stravováni, kde uvede způsob vrácení zůstatku z účtu. Po
odevzdáni nepoškozené čipové karty bude vráceno také 92 KČ (cena čipové karty)-
Objednavatel bude hradit poskytovateli režijní náklady ve výši 9 kč za každý objednaný -.
oběd a to na základě faktury vystavené poskytovatelem po uplynutí kalendářního měsíce,
podle počtu objednaných obědů. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou se sjednává pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrněnu výše uvedených cen v případě změn pořizovací
ceny potravin a režijních nákladů v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují na
Školní stravování.

Ve Zlíně 1.4.2018

poskytovatel obje4navatel


