Smlouvu na zajištění služeb bistra pro
zaměstnance MŠMT
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající:
Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných
zakázek
IČ:
00022985
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)
a
Odborné učiliště Vyšehrad, příspěvková organizace
Se sídlem:
Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Zastoupené:
Mgr. Josef Filip, ředitel
IČ:
60436735
IZO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Organizace je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy – viz IZO výše uvedené
(dále jen „Poskytovatel“)
(dále společně označovány jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na zajištění služeb bistra pro
zaměstnance MŠMT (dále jen „Smlouva“):

1. Účel smlouvy
1.

Účelem této smlouvy je úprava a stanovení podmínek poskytování služeb provozování
bistra umístěného v budově objednatele pro zaměstnance objednatele, včetně zajištění
doplňkových služeb (dále jen „služby“).

2.

Objednatel a Poskytovatel prohlašují, že účelem této Smlouvy není poskytování služeb
závodního stravování ve smyslu § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Smyslem poskytování služeb bistra je poskytnout zaměstnancům
možnost celodenního občerstvení v prostorách objednatele, nikoliv zajistit služby ve
smyslu uvedeného ustanovení zákoníku práce. Objednatel dále prohlašuje, že prostory,
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v nichž budou Služby poskytovány, mají kapacitu omezenou na zhruba 50 míst a denně je
tak možné vydat jen omezený počet teplých jídel.

2. Předmět Smlouvy
1.

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na svůj náklad a na své nebezpečí,
řádně a včas provádět pro Objednatele služby provozování bistra, tj. dovoz, přípravu
a výdej teplých a studených pokrmů a nápojů a prodej doplňkového potravinářského zboží
v prostorách k tomu určených v budově Objednatele, a to vše v každém pracovním dnu
v provozní době uvedené v této Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje k dovozu, přípravě a
výdeji teplých pokrmů v maximálním množství zhruba 100 porcí denně (s ohledem na
kapacitní možnosti vypůjčených prostor uvedených v odst. 3.).

2.

Za účelem plnění dle této Smlouvy objednatel přenechává do dočasného užívání nebytové
prostory, umístěné v přízemí budovy objednatele Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1,
v budově B o celkové výměře 329,61 m2, včetně kuchyňského vybavení pro přípravu, výdej
a ohřev jídel (dále jen „vybavení kuchyně“), které bude Poskytovateli k dispozici (dále jen
„vypůjčené prostory“). Úprava užívání těchto vypůjčených prostor je řešena ve Smlouvě o
výpůjčce prostor bistra pro zaměstnance MŠMT.

3.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem této
smlouvy.

4.

Poskytovatel bude přijímat platby v hotovosti a stravovacími kupony/poukázkami (dále jen
“stravenky”) dodavatele, s nímž má Objednatel uzavřenou smlouvu na dodávku
stravovacích kuponů. Objednatel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy se jedná o
stravenky Chéque Dejeuner. Dojde-li ke změně dodavatele stravenek, zavazuje se
Objednatel informovat Poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu o zahájení platby
stravenkami jiného dodavatele. Výše hodnoty stravenky, poskytované zaměstnancům
Objednatele, činí v době uzavření smlouvy 90,- Kč.

5.

Provozní doba je každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin.

3. Práva a povinnosti
1.

Poskytovatel si zajistí na své náklady spotřební materiál (ubrousky apod.) a mycí a čisticí
prostředky pro veškeré vybavení vypůjčených prostor.

2.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle této smlouvy řádně a včas a provozovat
bistro v souladu s touto smlouvou a požadavky Objednatele. Poskytovatel je povinen
vypracovat a zveřejnit v prostorách bistra provozní řád. Provozní řád Poskytovatele musí
být v souladu s příslušnými vnitřními předpisy Objednatele a musí být Objednateli předán
ke schválení alespoň 3 pracovní dny před zahájením plnění dle této Smlouvy.

3.

Poskytovatel je povinen veškerý nabízený sortiment nabízet za ceny, které nebudou
překračovat ceny totožného sortimentu nabízeného v prodejnách potravin a restauracích
v okruhu 1 km od sídla Objednatele.

4.

Poskytovatel odpovídá za to, že veškeré jídlo a nápoje budou předávány k prodeji ve stavu
odpovídajícím všem obecně platným právním předpisům vztahujícím se na složení,
čerstvost a kvalitu jídla.

5.

Poskytovatel odpovídá za škody, které vzniknou na zdraví osob po požití jídla nebo nápojů,
které poskytovatel na základě této Smlouvy dodá.
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6.

Poskytovatel je povinen zajistit dostatečnou teplotu teplých jídel v době jejich výdeje
strávníkovi.

7.

Poskytovatel se zavazuje na své náklady zajistit likvidaci zbytků jídel a jejich odvoz.

8.

Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím intranetu Objednatele zveřejňovat denní nabídku
prodávaného sortimentu.

9.

Poskytovatel se zavazuje Objednateli přenechat ke krátkodobému užívání prostory
poskytování Služeb, a to pro příležitosti typu kulturní akce nebo pracovní setkání
zaměstnanců Objednatele. Objednatel je povinen nahlásit Poskytovateli připravovaná
setkání dle předchozí věty alespoň tři pracovní dny předem.

10. Poskytovatel je oprávněn v rámci poskytování služeb provádět také činnosti
nespecifikované v čl. 2 této Smlouvy, zejména činnosti vztahující se k účelu vymezeném
v čl. 2. odst. 2. Smlouvy o výpůjčce prostor bistra pro zaměstnance MŠMT.

4. Doba plnění
1.

Tato smlouva se uzavírá od 1. 10. 2019 na dobu určitou do 30. 6. 2021, s rozvazovací
podmínkou trvání platnosti a účinnosti Smlouvy o výpůjčce prostor bistra pro zaměstnance
MŠMT. Účinnost Smlouvy může být prodloužena až do 30. 6. 2027, a to tehdy, pokud
smluvní strany nejpozději tři měsíce před uplynutím účinnosti Smlouvy vyjádří vůli
v plnění Smlouvy nadále pokračovat.

5. Sankce
1.

2.
3.
4.

Za porušení kterékoliv z povinností stanovené v čl. 3. odst. 3. je Objednatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ zjištěného
porušení.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 7. odst. 3. této Smlouvy je Objednatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli
způsobenou škodu.
Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této Smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních
dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné
smluvní strany. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty
nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo
náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení.

6. Ukončení Smlouvy
1.

2.

Tato smlouva může být ukončena:
a) dobou, na kterou byla sjednána,
b) výpovědí jedné ze smluvních stran,
c) odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení,
d) odstoupením od Smlouvy z dalších, níže uvedených důvodů.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel
podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se
považují případy, kdy:
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a) Poskytovatel užívá vypůjčené prostory k jinému účelu než sjednanému v čl. I. této
Smlouvy,
b) v případě, že Poskytovatel neposkytne opakovaně (více než 5x za tři měsíce) služby
v požadované kvalitě a v souladu s touto Smlouvou,
c) Poskytovatel provede v rozporu s touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu
objednatele jakékoliv úpravy nebo opravy ve vypůjčených prostorách.
3.
4.
5.
6.

7.

Podstatným porušením Smlouvy se dále rozumí neposkytování služeb dle této Smlouvy
trvající alespoň dva po sobě jdoucí pracovní dny.
Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení oprávněné strany
na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.
Objednatel je oprávněn s okamžitou platností ukončit Smlouvu, pokud přestanou platit
podmínky dle § 27 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích.
Smlouva může být ukončena také dohodou smluvních stran.

7. Ostatní ujednání
1.

Pro vzájemnou komunikaci a jednání o všech záležitostech Smlouvy smluvní strany určují
kontaktní osoby, které jsou osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoby jednající za
smluvní strany.

2.

Dojde-li ke změně kontaktních osob, oznámí písemně smluvní strana druhé smluvní straně
tuto změnu. V tomto případě není nutné uzavírat dodatek.

3.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním dle této smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné
(dále jen “důvěrné informace”). Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně
důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem použity výhradně k
činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu této Smlouvy. Poskytovatel nesdělí či
nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu
prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací
se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak
nestalo porušením některé z povinností vyplývajících z této Smlouvy, nebo o kterých tak
stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle
a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala,
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran
nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů
Objednatele.

5.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá
tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které
bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným novým ustanovením, které po obsahové
stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
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8. Závěrečná ujednání
1.

Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná
ustanovení Občanského zákoníku.

2.

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3.

Nestanoví-li právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem
České republiky.

4.

Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, vše za
předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

5.

Veškeré změny této Smlouvy je možné činit pouze písemnými, pořadově číslovanými,
datovanými dodatky, podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě smluvní
strany obdrží jedno vyhotovení.

7.

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dne
uveřejnění v registru smluv.

8.

V souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy,
vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných oprav
uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v
registru smluv do 30 dnů od uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím,
že Smlouva může být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.

9.

Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 26. 9. 2019

…………………………………
Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek
Za Objednatele

V Praze dne 26. 9. 2019

…………………………………
Mgr. Josef Filip
ředitel
Za Poskytovatele
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