
 
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ 

 
 

uzavřená mezi 
 

 
Základní školou a Mateřská školou Ostrov u Macochy, příspěvková organizace, 
679 14 Ostrov u Macochy č. 363, IČO 62073346, DIČ CZ62073346 
Zastoupenou ředitelem školy Mgr. Karlem Hasoněm, Ph.D. 
jako dodavatel 
 
Základní školou při Dětské léčebně, Školní 363, 679 14 Ostrov u Macochy, IČO 62076051 
Zastoupenou ředitelkou Mgr. Blankou Šenkýřovou 
jako odběratel 

 
 

v e   z n ě n í    
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1.1 Dodavatel bude poskytovat odběrateli stravu v prostorách školní jídelny dodavatele        

pro zaměstnance odběratele. 
Počty strávníků budou upřesňovány vždy  předem, před vařením stravy. 
Smluvní vztah je uzavřen v souladu s vyhlášku č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní        
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených USC, ve znění       
pozdějších předpisů. 

 
 
1.2  Strava bude dodavatelem poskytována smluvenému počtu strávníků v pracovních dnech. 

Při uzavření kuchyně pro vážné objektivní důvody a tato skutečnost bude odběrateli 
předem nahlášena, nevzniká dodavateli povinnost poskytovat odběrateli náhradní 
stravování nebo finanční náhradu. 

 
 
 

2. CENA STRAVY A ZPŮSOB ÚHRADY 
 
2.1  Cena oběda:   potraviny  34,00 Kč 
     mzdová režie  20,00 Kč 
     věcná režie    6,00 Kč 
     Celkem  60,00 Kč 
     DPH 10%    6,00 Kč 
     Celkem s DPH 66,00 Kč 
    
     
Cena oběda zahrnuje polévku, hlavní jídlo (občas doplněné o salát nebo moučník) a nápoj.  

 
2.2 Odběratel uhradí cenu za odebranou stravu na základě vystavené faktury dodavatelem 

a to vždy po ukončení kalendářního měsíce. 
 



2.3 Odběratel se zavazuje uhradit fakturované částky na účet dodavatele vedeném u České 
spořitelny, a.s. v  Blansku. Číslo účtu: 1360304379/0800. 

 
2.4 Strany této smlouvy berou na vědomí, že výše uvedené částky jsou přizpůsobeny 

spotřebitelským cenám platným ke dni podpisu smlouvy. Tyto ceny mohou být měněny 
v závislosti na pohybu spotřebitelských cen a to tak, že bude sepsán písemný dodatek 
k této smlouvě odsouhlasený a podepsaný oběma stranami. Rovněž změny a doplnění 
smlouvy mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku podepsaného 
smluvními stranami. 

 
 

3. PLATNOST SMLOUVY 
 
3.1  Tato smlouva je platná od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022. 
 
3.2  Obě strany mají právo tuto smlouvu vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která         

počne běžet od prvního dne měsíce následujícího ode dne doručení výpovědi. 
 
3.3  Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
 
3.4 Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno       

vyhotovení. 
 
 
 
 
 
 
V Ostrově u Macochy  26. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
      ...........................................              …………………………... 
       Mgr. Karel Hasoň, Ph.D.                                                  Mgr. Blanka Šenkýřová  
                      ředitel                                          ředitelka 
    ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy                                             ZŠ při DL Ostrov u Macochy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


