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SMLOUVA  
o zabezpečení stravy  

 

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva  

Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

IČ: 27520536 DIČ: CZ27520536 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: 280123725/0300 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629                                                                         

dále jen poskytovatel na straně jedné 

 

a 
 

DENEMEDIC s.r.o. 

se sídlem: Rybova 1907/29, 500 09 Hradec Králové 

provozovna se sídlem: Čs. armády 284, 562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupená: MUDr. Radomírem Chaloupkou, jednatelem 

IČ: 08343632 

bankovní spojení: FIO banka, č. ú.: 2401665520/2010  

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 44133 

dále jen odběratel na straně druhé.  
 

 

I. Účel smlouvy a předmět smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je vznik závazkového vztahu, v němž se poskytovatel zavazuje za podmínek 

sjednaných dále v této smlouvě zajišťovat odběrateli stravování.  

 

2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn, v souladu s živnostenským listem pro předmět podnikání 

hostinská činnost, poskytovat stravování. 

 

3. Poskytovatel zajistí odběrateli stravování ve vlastním stravovacím zařízení umístěném v areálu 

Orlickoústecké nemocnice, se sídlem Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí. 

 

 

http://www.nemocnice-pardubice.cz/


Nemocnice Pardubického kraje, a. s.  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536 

OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300 
e-mail: sekretariat@nemocnice-pardubice.cz • http: www.nemocnice-pardubice.cz 

 

Stránka 2 z 4 

 

II. Podmínky realizace smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje od 1. 1. 2020 zajišťovat odběrateli obědy (polévka a hlavní jídlo) ve dnech 

pondělí až pátek podle předem vypracovaného jídelního lístku v rozsahu objednaných jídel. 

 

2. Odběratel má možnost objednávat obědy nejpozději den předem do 13,15 hod. výběrem ze tří jídel. 

Odhlásit stravu lze nejpozději den předem do 13,00 hod. Stravu lze denně odebírat v době od 11,00 

do 13,15 hod. 

 

III. Cenové a platební podmínky 

1. Cena obědu ve výši, která je daná kalkulací pro cizí strávníky:   

MENU 1 a 2 polévka a hl. jídlo (potraviny + režie + DPH)  71,- Kč 

MENU 3 polévka a hl. jídlo (potraviny + režie + DPH)  82,- Kč. 

         
 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo úpravy cen stravy při zvýšení cen surovin, zákonné sazby DPH a 

režijních nákladů.  

3. Odběratel se zavazuje hradit poskytovateli odebrané obědy na základě faktury vystavené 

poskytovatelem vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to ve lhůtě splatnosti uvedené 

na faktuře. Součástí faktury je soupis s uvedením jmen zaměstnanců odběratele a počtem 

objednaných obědů. 

4. V případě prodlení odběratele s uhrazením vyfakturované ceny ve lhůtě splatnosti je poskytovatel 

oprávněn vyúčtovat odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

IV. Doba trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Tento smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí bez 

uvedení důvodu. Sjednává se jednoměsíční výpovědní lhůta, která počíná plynout prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené a z tohoto vztahu vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě, že se na tuto 

smlouvu vztahuje uveřejnění v Registru smluv, poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeném MV ČR.  Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li 
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smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 

případného bezdůvodného obohacení. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

4. Tato smlouva, ani žádná práva, zájmy, nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, 

nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany. 

 

5. Jakékoliv oznámení nebo jiné sdělení, učiněné v záležitosti nebo ve spojení se záležitostmi 

zamýšlenými touto smlouvou, bude písemné, adresováno do sídla každé smluvní strany. 

 

6. Veškeré změny, či doplňky k této smlouvě lze činit pouze za souhlasného projevu vůle obou 

smluvních stran, a to samostatnými, vzestupně číslovanými, písemnými, smluvními stranami 

podepsanými dodatky k ní. 

 

7. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že se budou navzájem informovat o případných 

vzniklých problémech a budou je řešit především vzájemnou dohodou. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně a nikoli v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy, a to na 

každém vyhotovení smlouvy. 

  

V Pardubicích dne 3. 2. 2020      V Ústí nad Orlicí dne 20. 1. 2020 

  

 

...........................................................              ..................................................... 

MUDr. Tomáš Gottvald      MUDr. Radomír Chaloupka  

předseda představenstva     jednatel                

 

 

............................................................... 

Ing. František Lešundák 

místopředseda představenstva 
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