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DODATEK Č. 9

O POSKYTOVÁNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
' se sídlem Kongresová 2, Nusle, 140 21 Praha 4

zastoupené : náměstkem pro ekonomiku
lČ: 75151472, DIČ: CZ75151472
číslo účtu: 3509881/0710

(dále jen poskytovatel), na straně jedné
a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

zastoupené : ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
P!k. Mgr. Janem Ptáčkem
lC 75151481, DIČ CZ75151481
číslo účtu: 507432881/0710

(dále jen odběratel), na straně druhu

Na základě vyhlášky č. 335/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Č.430/2001 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních
příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, se s účinnosti od 1. ledna 2014
doplňuje § 3 vyhlášky 430/2001 Sb., o odstavec 12, který zní: ,,U organizace v působnosti
jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišt'ování závodního stravování
podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady podle § 2 písm. C).".

V souvislosti s touto změnou se upravuje článek Ill., lV., Smlouvy o zajištění stravování
uzavřené k 1. 1. 2009 čj.KRpA-11772/čj-2009-0000sU-po takto:

III.
'-Finanční limit hodnoty potravin a úhrada strávníkem

.Druh jídla

Polévka
Hlavni jídlo
výběrové jídlo
Hlavní jídlo hmj
Polévka HMJ

Finanční limit Celkem včetně Úhra(
surovin DPH strávní

5,75 Kč " 7,00 Kč
32,15 Kč 39,00 Kč
45,40 Kč 55,00 Kč E
32,15 Kč 39,00 Kč

9,90 Kč 12,00 Kč 1

da
Kern
7,00 Kč

39,00 Kč
55,00 Kč
39,00 Kč
12,00 Kč
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lV.
Finanční úhrady hodnoty potravin

1. Zúčtovací období pro poskytované závodní stravování policistům a zaměstnanců
odběratele je shodné s kalendářním měsícem tj. od 1. do posledního dne v měsíci.

2. Strávník odběratele bude u poskytovatele odebírat hlavní jídlo za pInou cenu bez
provozních nákladů (tj. pořizovací cena surovin + DPH). Odběratel nepřispívá na
stravování žádným příspěvkem.

3. Na základě jednotlivých ,,Dohod o srážkách z platu a jiných příjmů" bude částka
hrazená strávníkem prováděna srážkou z platu odběratelem, který převede celkovou
částku za všechny strávníky odběratele na příslušný účet poskytovatele.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014
É

K čj.KRpA-11772/čj-2009-0000sU-po

Praha dne: 20. prosince 2013
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