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SMLOUVA 
O ZÁVODNíM STRAVOVÁNí 

uzavřena 
mez i 
Vojenskou nemocnicí Brno 
Zastoupenou: plukovníkem Ing. Antonínem VOdákem, ředitelem 
Se sídlem: v Brně, Zábrdovická 3,63600 
IČO: 60555530 
bankovní spojení: ČNB- pobočka Brno 
č.ú.4034881/0710 
(dále jen dodavatel) 
a 
Holek Production s.r.o. 
Zastoupená: Ing. Pavlem Holkem, jednatelem 
se sídlem: v Brně, Zábrdovická 11 ,č.p.801, 615 00 
IČO: 26269287 
DIČ: CZ 26269287 
bankovní spojení: KB-pobočka Brno město 
č.ú.27-7490390217/0100 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech stravování: Ing.Dana Angelová - fin.zál. 
Lenka Boudná - administrat. 
Adresa pro doručování korespondence: dana.angelova@holekproduction.cz 
lenka.boudna@holekproduction.cz 
(dále jen odběratel) 
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 
262 odst. 1 zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen .Obchž"), tímto zákonem a podle ustanovení § 269 odst. 2 tohoto zákona 
uzavírají tuto smlouvu na poskytnutí stravovacích služeb 
takto: 
I. 
Předmět smlouvy 
1.	Dodavatel se zavazuje v zaměstnanecké kuchyni poskytnout zaměstnancům 
odběratele závodní stravování (obědy) ve své zaměstnanecké jídelně. Každý 
strávník má právo odběru 1 hlavního jídla denně. 
2.	Odběratel se zavazuje za výše uvedenou službu platit cenu stanovenou v čI. II 
této smlouvy. 
II. 
Cena 
1.	Cena byla stanovena dohodou stran na základě kalkulace dodavatele 
následovně: 

Oběd: 
 
cena bez DPH 
DPH 
Cena s DPH 
 
46,22 Kč 
8,78 Kč 
55,00 Kč 

III. 
Platební ujednání 
1.	Dodavatel se zavazuje vystavit do 1 O-ti dnů následujícího měsíce souhrnnou 
fakturu za odebrané obědy zaměstnanců odběratele v uplynulém měsíci. 
Součástí faktury bude příloha s uvedením jmenného seznamu zaměstnanců 
odběratele, počtu odebraných obědů a hodnoty odebraných jídel. 
2. Faktura vystavená dodavatelem bude mít náležitost daňového dokladu. 
3.	V případě zvýšení cen vstupů budou ceny dle ustanovení článku II. upraveny 
v návrhu dodavatele dodatkem k této smlouvě. Nedojde-Ii do 14-ti dnů od 
doručení návrhu odběrateli k písemné akceptaci úpravy cen, smluvní vztah, 
založený touto smlouvou, zaniká prvním dnem měsíce následujícího. 
IV. 
Další ujednání 
1.	Zaměstnanci odběratele budou při objednávání a odběru stravy respektovat 
stanovený režim a zvyklosti dodavatele. 
2.	Při uzavření závodní kuchyně z objektivních důvodů (havárie, hygiena apod.), o 
čemž budou zaměstnanci odběratele včas informováni, není dodavatel povinen 
poskytnout odběrateli náhradní stravování ani finanční úhradu. 
3.	Odběratel se zavazuje předat dodavateli jmenný seznam zaměstnanců 
oprávněných ke stravování dle této smlouvy. Případné změny seznamu bude 
provádět písemně v dostatečném časovém předstihu. 
4.	Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 Obchodního zákoníku, že jejich 
závazkový vztah upravený toto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem. 
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V. 
Sankční ujednání 

1.	V případě prodlení odběratele s úhradou faktur vystavených dodavatelem za 
poskytnuté závodní stravování, se odběratel zavazuje uhradit mluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

2.	Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že obě strany mají právo ji 
jednostranně vypovědět, a to písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
dobou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci v němž 
byla výpověď doručena druhé straně. 

3.	Smlouvu je možno měnit po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatku 
ke smlouvě. 

4.	Tato smlouva je dána ve čtyřech vyhotoveních s tím, že odběratel si ponechá dva 
výtisky a dodavatel také dva výtisky. 

5.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

6. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma stranami. 
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V Srně dne 29.7.2009 

Za dodavatele 
	Ředitel 	.., 
plk.lng.Antonín va 
 
, 
I 
_L ~ 
Za odběratele 
jednatel 
Ing. Pavel Holek 


