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SMLOUVA č. 201110641
o zajištění stravování příslušníků Armády České republiky nasazených k plnění úkolů Policie

ČR „OPERACE OKO“ na základě nařízení vlády ČR č. 83/2020 Sb. o povolání vojáků v
činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České

republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha – Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jejímž jménem jedná:

Se sídlem na adrese (dor

Zástupce Objednatele op

(dále jen „Zástupce Objed
Kontaktní osoba Objedn

(dále jen „Objednatel“)
A

ARAMARK, s. r. o.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka 11351
Se sídlem: Pekařská 628/14, Jinonice, 155 00 Praha 5
IČ: 45794707
DIČ: CZ45794707
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: jednatelé, Bc. Vladimír Staněk, Ing. Michal Hašek
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení

Adresa pro doručování kore

(dále jen „Dodavatel“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ OZ“) za účelem nasazených k plnění úkolů Policie
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ČR „OPERACE OKO“ na základě nařízení vlády ČR č. 83/2020 Sb. o povolání vojáků 
v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České 
republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 (dále jen „smlouva”).   

 
1. Účel smlouvy       

 
1.1 Účelem smlouvy je zabezpečení bezplatného stravování příslušníků AČR vyplývající 

z ustanovení § 90 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání v platném znění a 
Vyhlášky MO č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, 
výstrojních a přepravních náležitostí o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu NV MO č. 17/ 2017 
Věstníku, o finančních hodnotách stravních dávek a přídavků potravin a krmiva a o 
finančních limitech pro hospodaření s materiálem určeným k přípravě a výdeji stravy v 
rezortu Ministerstva obrany (dále jen „ NV MO č. 17/2017) viz příloha č. 1 smlouvy ve 
vztahu k příslušníkům AČR nasazených k plnění úkolů Policie České republiky v 
souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. 

2. Předmět smlouvy     
 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek dodavatele realizovat službu za podmínek stanovených 
touto smlouvu a závazek objednatele tuto službu převzít a uhradit. 

2.2 Službou se rozumí za podmínek daných touto smlouvou: 

1. příprava stravních dávek, tj. 3 hlavní jídla – stravní dávky (teplá snídaně, teplý 
oběd, teplá večeře nebo studená snídaně, studený oběd, studená večeře dle 
požadavku Zástupce objednatele, ke každému hlavnímu jídlu dodat teplý nápoj (čaj). 
Přídavky potravin se zabezpečují jen při současném zabezpečování bezplatného 
stravování (s výjimkou přídavku A), vydávají se jen ve dnech nároku nejméně na dvě 
denní jídla, a to k prvnímu z nich. Přesné počty a druhy odebírané stravy budou 
denně upřesňovány uživatelem a přídavků potravin dle vyhlášky a Normativního 
výnosu Ministerstva obrany č. 17/2017 Věstníku MO (viz příloha č. 1) v provozovně 
dodavatele do přepravních nádob poskytnutých dodavateli objednatelem, 
přičemž 
 

a) snídaní se pro účely této smlouvy rozumí základní jídlo, teplý nebo studený nápoj, 
pečivo, 

b) obědem se pro účely této smlouvy rozumí polévka, základní jídlo, teplý nebo 
studený nápoj, pečivo, 

c) večeří se pro účely této smlouvy rozumí, základní jídlo, teplý nebo studený nápoj, 
pečivo, 

d) přídavkem potravin se pro účely této smlouvy rozumí, hotové balené jídlo (např. 
bageta, obložený chléb, ovoce, sušenky) včetně 2 l balené minerální vody na osobu a 
den vydávané se snídaní; 

2. zajištění výdeje stravních dávek v přepravních nádobách poskytnutých dodavateli 
objednatelem do místa plnění dle čl. 4; 

3. odvoz a likvidace zbytků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Cena

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně dle čl. 3 této smlouvy takto, specifikované v čl. 2 smlouvy,
a to ve výši:

Číslo sloupce 2 3 4 5 6 7 8

Stravní dávka

Finanční hodnoty stravních dávek a
přídavků potravin dle NV MO 17/2017

Provozní náklady

Celodenní
strava

Snídaně Oběd Večeře Snídaně Oběd Večeře

Základní s 15%
DPH

140 46 52 42 13,80 28,75 28,75

Základní s 10%
DPH

134 44 50 40 13,20 27,5 27,50

pro žáka s 15%
DPH

148 49 56 43 13,80 28,75 28,75

pro žáka s 10%
DPH

142 47 54 41 13,20 27,5 27,50

pro letce s 15%
DPH

189 52 85 52 13,80 28,75 28,75

pro letce s 10%
DPH

181 50 81 50 13,20 27,5 27,50

pro výsadkáře
s 15% DPH

162 50 67 45 13,80 28,75 28,75

pro výsadkáře
s 10% DPH

155 48 64 43 13,20 27,5 27,50

Přídavek C a D
s 15% DPH

21 11,50

Přídavek C a D
s 10% DPH1 20 11,00

Pozn.: U dalších přídavků dle NVMO 17/2017, tj. A, B, E, F, G a H, pokud budou poskytnuty, se účtují provozní
náklady ve shodné výši jako u přídavků C a D uvedených v této tabulce.

Finanční hodnoty stravních dávek a přídavků potravin se zvýší o 20 % viz čl. 3.2.

3.2 Náklady na potraviny jsou stanoveny podle NV MO č. 17/ 2017 a navýšeny o 20 % podle
§ 12 odst. 2 vyhlášky.

4. Čas a místo plnění

4.1 Doba plnění je sjednána na dobu neurčitou od 22. května 2020 do odvolání (ukončení
činnosti) úkolového uskupení Policie ČR v operaci OKO, v rámci kterého jsou nasazeni
příslušníci AČR, přičemž odvolání/informaci o ukončení písemně sdělí Zástupce
objednatele.

1 Další přídavky jsou uvedeny v NV MO 17/2017 – viz příloha č. 1 této smlouvy
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5. Podmínky poskytování služeb

5.1 Stravní dávky, potraviny a přídavky potravin musí odpovídat, energetickým normám a
výživovým hodnotám stanoveným v příloze č. 1 a průměrné skladbě spotřeby potravin
stanovené v příloze č. 2 vyhlášky.

5.2 Počty jednotlivých požadovaných stravních dávek a přesné místo dodání oznámí
objednatel vždy nejpozději 24 hod. předem prostřednictvím Zástupce Objednatele nebo
kontaktní osoby objednatele na elektronickou adresu dodavatele:

5.3 Objednatel předá dodavateli při zahájení plnění přepravní nádoby (termosy, termoporty),
jejichž stav bude odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám
a předpisům. Ty dodavatel objednateli vrátí nejpozději do 5 dnů od ukončení poskytování
služby ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. O jejich předání a převzetí
budou při zahájení a ukončení plnění sepsány předávací protokoly, které podepíší osoby
oprávněné k jednání ve věcech technických. Obsahem protokolů bude – označení
předávajícího a přejímajícího, soupis předaného zařízení s uvedením přesného označení
a případných závad.

5.4 Odběr stravy (snídaní, obědů, večeří a přídavků potravin dle vyhlášky) bude prováděn
denně v místech plnění uvedených čl. 4.2 smlouvy za celkový počet strávníků souhrnně.
Souhrnný odběr snídaní spolu s přídavky včetně 2 l balené minerální vody na osobu
v časech po dohodě se Zástupcem objednatele nebo kontaktní osobou objednatele.
S každou dodávkou stravních dávek předá dodavatel objednateli dodací list, v němž bude
uveden počet stravních dávek, počet přídavků a počet balení minerální vody. Dodací list
za objednatele potvrdí pověřený pracovník Zástupce objednatele.

5.5 Dodavatel je povinen umožnit objednateli kontrolu plnění kvality a množství stravy
včetně dodržování hygienických předpisů v místě přípravy stravy (provozovně)
dodavatele.

5.6 Zbytky stravy převezme a odveze dodavatel vždy při dodání následujících stravních
dávek.

5.7 Povinností dodavatele je dodržování platných norem a nařízení v oblasti poskytování
stravovacích služeb (nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004,
o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška
č. 137/2004Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky
č. 602/2006.

5.8 V případě dodání stravy, která je v rozporu s hygienickými a stravovacími normami,
dodavatele dodá novou stravu ve stejné ceně a kvalitě do 2 hodin od okamžiku zjištění
závady.

6. Fakturační a platební podmínky

6.1 Fakturace za službu bude dodavatelem prováděna 1x měsíčně za předcházející kalendářní
měsíc. Dodavatel vystaví a nejpozději do pěti pracovních dnů od skončení kalendářního
měsíce doporučeně odešle objednavateli fakturu ve dvou vyhotoveních. Faktura podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle
požadavků objednavatele, musí obsahovat tyto údaje:
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označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury;
obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání dodavatele s uvedením IČO a DIČ;
název a sídlo objednatele s uvedením IČO;
číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
předmět plnění a jeho rozsah;
datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
jednotkovou cenu v Kč;
fakturovanou cenu celkem v Kč;
označení peněžního ústavu a čísla účtu dodavatele, na který má být poukázána platba;
počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby dodavatele za vystavení faktury;
údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm
zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře)
uvést následující údaje:

„Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01
Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694“. Konečný příjemce:

6.2 Faktura bude dodavatelem zaslána objednavateli na adresu:

6.3 Přílohou faktury musí být originál dodacího listu.

6.4 Objednavatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Ve vrácené faktuře objednavatel označí důvod jejího vrácení
a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové
faktury objednavateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednavateli do 10-ti
dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.

6.5 Objednatel uhradí fakturovanou částku dodavateli do 21 dnů ode dne doručení faktury
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

6.7 Objednavatel neakceptuje zálohové faktury.

6.8 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody

7.1 Vlastnické právo k dodanému předmětu plnění přechází z dodavatele na objednatele
zastoupeného Zástupcem objednatel po jejich řádném dodání dodavatelem a jejich
řádném převzetí objednatelem a jeho podpisem dodacího listu.
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7.2 Nebezpečí škody na dodaném předmětu plnění přechází z dodavatele na objednatele 
okamžikem předání předmětu plnění podpisem dodacího listu objednatelem. 

 
7.3 Objednatel je povinen při přejímce předmětu plnění zkontrolovat jejich množství, 

nepoškození obalu a kvalitu podle platných norem. Zjištěné vady je povinen okamžitě 
reklamovat u dodavatele. Objednatel nepřevezme stravu, jejíž kvalita je v rozporu 
s hygienickými a stravovacími normami.  

 
7.4 Vznikne-li realizací předmětu smlouvy druhé smluvní straně škoda, musí ji příslušná 

smluvní strana dotčené smluvní straně nahradit. 
 

8. Sankce 
 

8.1 V případě, že dodavatel nezajistí výdej stravy ve sjednaný den, je povinen tuto skutečnost 
objednavateli neprodleně oznámit. Dále je povinen objednavateli za to, že nesplnil tuto 
svou povinnost, zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny průměrného denního množství 
odebraných jídel v předcházejícím měsíci.  

 
8.2 Za prodlení s vrácením přepravních nádob dle čl. 5 odst. 5.3 smlouvy uhradí objednatel 

dodavateli 1000,- Kč za každých započatý den prodlení a to až do vrácení přepravních 
nádob. 

 
8.3 Za prodlení s dodávkou stravních dávek v termínech dle čl. 5 odst. 5.4 smlouvy uhradí 

objednatel dodavateli 500,- Kč za každých započatých 30 min. zpoždění a to až do 
termínu dodání dalších stravních dávek. 

 
8.4 Za nesplnění povinnosti převzít a odvézt zbytky jídel v termínu uvedeném v čl. 5 odst. 5.6 

smlouvy uhradí objednatel dodavateli 500,- Kč za každých započatých 30 min. zpoždění 
a to až do splnění povinnosti.  

 
8.5 Za nesplnění povinnosti uvedeném v čl. 5 odst. 5.8 smlouvy uhradí objednatel dodavateli 

1000,- Kč za každých započatých 30 min. zpoždění a to až do splnění povinnosti.  
 
8.6 V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. 10.1. písm. c), d) 

nebo e) se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to 
do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu. 

 
8.7 Objednatel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 

započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob. 

 
8.8 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 
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9. Zvláštní ujednání 
 
9.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
 
9.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 

OZ. 
 
9.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 

některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
 
9.4 Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 

s plněním této smlouvy, je český jazyk. 
 
9.5 Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy 

a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály 
v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním 
závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

 
9.6 Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění 
práv a povinností, které vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci. 

 
9.7 Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, 

která obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 
 
9.8 Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 

žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
 
9.9 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo emailem musí být 
následně originál dokumentu v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

 
9.10 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 

že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
10. Zánik závazků 

 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas včetně odvolání dle čl. 4.1.; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že dodavatel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči
majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

10.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je nedodržení dohodnuté
jakosti, množství, složení a kvality stravy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Dodavatel obdrží jeden výtisk. Tři výtisky jsou pro potřebu objednatele.

11.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

11.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného či neúčinného.

11.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/20015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Normativní výnos Ministerstva obrany č. 17/ 2017 Věstníku, o finančních
hodnotách stravních dávek a přídavků potravin a krmiva a o finančních limitech pro
hospodaření s materiálem určeným k přípravě a výdeji stravy v rezortu Ministerstva
obrany;

V Praze dne 21. 5. 2020

BC. Vladimír Staněk, MSc.
Ing. Michal Hašek
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