
 

1 

 

Smlouva o vypořádání  
v souvislosti s ukončením stravovací smlouvy 

 
 
 
 
Přejímající: 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 
IČO/DIČ: 00064220 / CZ00064220 
číslo účtu: 16434081/0710 
zastoupena: MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem 
se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 
(dále jen „Přejímající“ nebo „PNB“)  
 

a 

 
Předávající: 
ARAMARK, s.r.o. 
Sídlo:   Pekařská 628/14, Praha 5, 155 00  
Zastoupena:  Bc. Vladimírem Staňkem MSc., Ing. Michalem Haškem - jednateli 
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C., číslo vložky 11351. 
IČ:    45794707 
DIČ:   CZ45794707  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   300865153/0300 
na straně druhé jako předávající 
(dále jen „Předávající“ nebo „ARAMARK“) 
 
 
uzavřeli následující 
 

smlouvu:  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Na základě Smlouvy o poskytování stravovacích služeb uzavřené mezi Předávajícím a 

Přejímajícím dne 1. 7. 2008, ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1 až 16 zajišťuje ARAMARK 
komplexní stravovací služby pro PNB (dále jen „Stravovací smlouva“). 

2. Stravovací smlouva byla vypovězena Předávajícím písemnou výpovědí ze dne 29. 5. 2019. 
Účinnost Smlouvy o poskytování stravovacích služeb tak končí ke dni 29. 11. 2019. 

3. Na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Předávajícím a 
Přejímajícím dne 31. 5. 2011, ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1 až 4 zajišťuje ARAMARK 
pro PNB provozování jídelny pro personál PNB. 

4. Účinnost Smlouvy o nájmu nebytových prostor končí dne 29. 11. 2019. 

5. Předávající a Přejímající se za účelem plynulého ukončení stravovacích služeb ke dni 29.. 11. 
2019 dohodli na této Smlouvě o vypořádání v souvislosti s ukončením stravovací 
smlouvy, která blíže upravuje postup předání jednotlivých činností a v té souvislosti jejich 
vzájemná práva a povinnosti.  
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Článek 2 

Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následovně.   

  

I. Prostory  

1. Přejímající poskytl Předávajícímu provozní prostory nutné pro zajištění předmětu Stravovací 
smlouvy, které byly specifikovány ve Smlouvě o nájmu nebytových prostor  

Jedná se o tyto prostory: 

a. výdejna personální stravy v areálu PNB 

2. O předání a převzetí prostor uvedených v odstavci 1. bude sepsán předávací protokol dle 
vzoru uvedeného v příloze č. 1 k této smlouvě. V protokolu bude zaznamenán stavebně 
technický stav předávaných prostor. Přejímající bere na vědomí, že stav předávaných prostor 
odpovídá svému stáří a běžnému opotřebení. 

3. Předání prostor proběhne v termínu odsouhlaseném oběma smluvními stranami do 15. 11. 
2019. V době ukončení stravovacích služeb dne 29. 11. 2019 je možné na základě žádosti 
Přejímajícího provést následnou namátkovou kontrolu prostor. 

 

II. Technologické vybavení 

1. Technologické vybavení nutné k zajištění plnění Smlouvy o poskytování stravovacích 
služeb, které poskytl pro tento účel Přejímající Předávajícímu, bylo uvedeno v příloze č. 2 
Smlouvy o poskytování stravovacích služeb. Inventarizace tohoto technologického 
vybavení byla prováděna smluvními stranami 1x ročně a na základě těchto inventur se 
průběžně aktualizoval účetní stav tohoto technologického vybavení. Přejímající je povinen 
připravit a zaslat Předávajícímu do 10. 11. 2019 aktuální účetní sestavu technologického 
vybavení, která bude sloužit pro účely předání technologického vybavení zpět Přejímajícímu.  

2. Předání technologického vybavení proběhne v termínu odsouhlaseném oběma smluvními 
stranami, a to nejpozději dne 15. 11. 2019. V době ukončení stravovacích služeb dne 29. 
11. 2019 je možné na základě žádosti Přejímajícího provést následnou namátkovou kontrolu 
technologického vybavení. 

 

III. Převod záloh a zůstatků peněz na kontech strávníků 

1. Předávající se zavazuje předat Nemocnici na Bulovce IČ 000064211 se sídlem Budínova 
67/2, Libeň , Praha 8 180 00 zastoupená Mgr. Janem Kvačkem, jež je od 1.12. 2019 novým 
provozovatelem Stravovacích služeb a smluvním partnerem PNB seznam jednotlivých 
aktivních strávníků dle stavu platného k 29. 11. 2019 včetně uvedení hodnoty převzatých 
záloh za stravovací karty a převzatých peněz od strávníků, jež jsou předplacené na jejich 
kontech. 

2. Předávající se zavazuje ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2020 poukázat ve prospěch účtu 
Nemocnice na Bulovce č.ú.: 16231081 / 0710 částku, která odpovídá zůstatkům záloh za 
stravovací karty a zůstatkům na kontech nevyčerpaných vkladů peněz aktivních strávníků 
k 29. 11. 2019.  

 
IV. Předání klíčů Přebírajícímu 

1. Předávající poskytne seznam držitelů klíčů včetně náhradních klíčů pro vstup do objektů 
Přejímajícímu. O tomto předání a převzetí bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran.  

 
 

Článek 3 
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1. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 a 2. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní PNB prostřednictvím registru smluv 
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona o registru smluv. 

 
 
  
V Praze dne ________________        V Praze dne ________________ 
 
Za Psychiatrickou nemocnici Bohnice    Za ARAMARK, s r.o.: 
 
 
 ----------------------------------           ---------------------------------- 
  MUDr.. Martin Hollý, MBA    Bc. Vladimír Staněk MSc.  
             ředitel        jednatel 
 

  
 

   ---------------------------------- 
                    Ing. Michal Hašek 
        jednatel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh:  
 

   
1. Příloha č.1 – Předávací protokol vzor    
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Příloha č. 1 – Vzor předávacího protokolu 

 
 

Předávací protokol 
Mezi společností:  

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

IČO/DIČ: 00064220 / CZ00064220 

číslo účtu: 16434081/0710 

zastoupena: MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem 

se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice 

 
A 

ARAMARK, s.r.o.  
IČO: 457 94 707 

se sídlem Pekařská 628/14, Jinonice, 155 00 Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 11351 

zastoupená Bc. Vladimírem Staňkem, MSc – jednatelem 

  Ing. Michalem Haškem – jednatelem 

 

Předmětem předání: (označte křížkem konkrétní druh majetku) 

- Dlouhodobý majetek   x 

- Drobný majetek  x 

- Suroviny a zboží  

- IT technologie  

- Prostory v užívání (STS) x 

- klíče,vstupní karty, čipy    x 

- jiné (uveďte)     

 

                           

 

 

je majetek, který je do 29.11.2019 v užívání společnosti Aramark,s.r.o z důvodu provozování závodního 

stravování v prostorách společnosti Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Tento majetek a prostory provozu jsou předány v provozuschopném stavu a opotřebení majetku a prostor 

odpovídá době a způsobu použití. 

V případě předávání kuchyňské technologie, gastronomického inventáře nebo využívaných prostor  potvrzuje 

přejímající, že byly předány v čistém stavu umožňující bezproblémového zajištění stravovacího provozu. Byla 

provedena namátková vizuální kontrola a nebyly shledány závady. 

Tento předávací protokol je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran. 

 

 

Specifikace objektu/inventáře/ surovin a zásob: 

 

 

 

 

 

 

Součástí předávacího protokolu je seznam předávaného majetku: 

Název seznamu: 

Počet stran: 

V ………………………….dne………………………… 

Přebírající:                                                                    Předávající: 

 

 

……………………………………                                ………………………………… 

 

 


