
 

 

 Číslo smlouvy objednatele:  
 Číslo smlouvy poskytovatele  

Smlouva o zajištění služeb stravování pro zaměstnance ČHMÚ v Praze 

Smluvní strany 

Objednatel Český hydrometeorologický ústav 

zastoupen: – ředitel ČHMÚ 

sídlo: Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha 4 - Komořany 

IČO: 00020699 

číslo účtu, název banky: 

  

ID datové schránky: e37djs6 

  

na straně jedné jako objednatel 

(dále jen jako „objednatel“ nebo „ČHMÚ“) 

 

A 

 

Poskytovatel:  Monika Rusová 

zastoupen:  Monika Rusová 

sídlo:  Francouzská 54, 101 00 Praha 10 

IČO: 04187857 04187857 

DIČ:  CZ9055100098 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona, datum vzniku 22. 6. 2015 

číslo účtu, název banky:  

 

ID datové schránky: 8b7fp6v  

 

 

na straně druhé jako poskytovatel 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

(společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“ a samostatně „smluvní strana“ nebo „strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o zajištění 
služeb stravování (dále jen „smlouva“) 
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1. Účel a předmět smlouvy 

1.1. Smlouva se uzavírá za účelem zajištění komplexních služeb dovozu hotových jídel a 
poskytování dalších souvisejících služeb, zejm. zajištění výdeje dovezených jídel 
v gastronomickém provozu pro zaměstnance objednatele a další osoby nacházející se 
v objektu areálu ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany. Smlouva je 
uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění stravování 
pro zaměstnance ČHMÚ v Praze“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 03. 
2021 pod evidenčním číslem zakázky P21V00004809 (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nabídka 
poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla objednatelem 
vybrána jako nejvhodnější. 

1.2. Součástí předmětu plnění jsou také všechny činnosti spojené s výrobou a výdejem stravy a 
čištěním a udržováním prostor pro výdej, tedy zejména čištění, mytí a dezinfekce veškerého 
použitého nádobí, nádob pro přepravu stravy a výdej stravy, dodávka odpovídajícího počtu 
ubrousků apod. Dovoz jídel je poskytovatel povinen zajistit v tomu odpovídajících nádob – 
várnic. Jídlo bude vydáváno do nádobí, které zajistí v místě plnění objednatel. 

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady a 
potřebné kapacity, jichž je třeba k provedení předmětu plnění sjednaného touto smlouvou, a 
je schopen zajistit sjednaný předmět plnění. 

1.4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby související se 
zajištěním stravování, tedy dovozu jídel a jejich výdeje pro zaměstnance objednatele a třetí 
osoby v objektu areálu ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany (dále jen 
„cizí strávníci“) v rozsahu definovaném dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit 
za tyto služby sjednanou smluvní cenu. 

1.5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat po dobu účinnosti smlouvy objednateli následující 
služby: 

a) komplexní zajištění výroby, přípravy, dovozu a výdeje jídel pro zaměstnance 
objednatele (dále jen „strávníci“) ve stravovacím zařízení nacházejícím se v objektu 
areálu ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany a na adrese „Gen. 
Šišky 942, 142 00 Praha 4 – Libuš (dále jen „objekt“); Objednatel touto smlouvou 
poskytuje poskytovali formou výpůjčky právo užívat takové stravovací zařízení a ty 
části prostor v objektu, které jsou potřebné pro poskytování služeb na základě této 
smlouvy. 

1.6. Předmět plnění dle této smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 smlouvy. 

1.7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat předmět plnění dle této smlouvy (poskytované služby) 
v rozsahu, množství a kvalitě v souladu s touto smlouvou, zejména pak s podmínkami 
stanovenými v příloze č. 1 smlouvy. 

2. Doba trvání smlouvy, zahájení poskytování služeb 

2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců od zahájení provozu. 

2.2. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování provozu dnem 19. 7. 2021, avšak za podmínky, 
že do této doby dojde mezi smluvními stranami k protokolárnímu předání a převzetí prostor 
a soupisu věcí ve znění přílohy č. 3.   
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3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je stravovací zařízení v objektu v objektu areálu ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 
143 06 Praha 4 – Komořany v nebytových prostorech (dále jen „nebytové prostory“) včetně 
prostoru pro výdej a konzumaci jídel strávníky a cizími strávníky (dále jen „jídelna“) a 
pracoviště ČHMÚ na adrese Generála Šišky 942, 142 00  Praha. Detailní specifikace 
nebytových prostor je uvedena v příloze č. 3 smlouvy. 

4. Cena 

4.1. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v příloze č. 2 
smlouvy. DPH bude přičtena v sazbě dle platných účinných právních předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. K ceně za dovoz jídel pro daný den bude rovněž připočtena 
cena za dopravu jídla do místa plnění, která je mluvními stranami sjednaná ve výši  Kč 
bez DPH pro objektu areálu ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany a 
Kč bez DPH pro pracoviště ČHMÚ na adrese Generála Šišky 942, 142 00  Praha.  

Jednotkové ceny se budou automaticky revidovat a upravovat o případnou mzdovou a 
surovinovou inflaci, dle údajů Českého statistického úřadu pouze pokud výše předmětné 
inflace bude vyšší než 4%, a to formou oznámení změny cen ze strany poskytovatele. Revize 
proběhne vždy minimálně jednou ročně se změnou cen k 1. 1. následujícího roku o příslušné 
procento (níže použitá zkratka N), které bude vypočteno na základě níže uvedeného vzorce, 
N = 60% PM + 40% I, kde N – znamená procentní navýšení příslušné cenové položky, PM – 
znamená mzdovou inflaci vyjádřenou procentním navýšením průměrné mzdy za posledních 
12 měsíců jak je zveřejňováno na webových stránkách Českého statistického úřadu („CSU“) 
www.czso.cz  - ´Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví CZ-NACE´ – 
´Periodicita čtvrtletní´ – ´Odvětví celkem´ – ´Průměrná měsíční mzda (na fyzické osoby)´ – 
´meziroční index %´ s tím, že pro účely porovnání se použije poslední sdělení CSU před 1. 1. 
roku; I - znamená míru inflace cen potravin a nealkoholických nápojů za posledních 12 
měsíců zveřejňovanou na webových stránkách CSU ´Indexy spotřebitelských cen podle 
klasifikace COICOP´ - ´Meziroční index´- ´Domácnosti celkem´ - ´Klasifikace základní´- 
´Potraviny a nealkoholické nápoje´- ´Od počátku roku´ s tím, že pro účely porovnání se 
použije poslední sdělení CSU před 1. 1. roku. Strany se dohodly, že výše uvedený vzorec se 
použije poprvé od 1. 1.2022. 

4.2. Měsíční cena fakturovaná poskytovatelem v souladu s odst. 5.1 smlouvy bude vypočtena 
jako součin jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a skutečného počtu jednotlivých typů 
jídel dovezených  a vydaných zaměstnancům objednatele v daném měsíci v rozsahu obědů 
prokazatelně objednaných objednatelem (platí, že na jednoho zaměstnance připadne 
maximálně jeden hrazený oběd za odpracovanou směnu), včetně ceny dopravy, jak je 
uvedena výše. 

4.3. Za účelem výpočtu měsíční ceny dle odst. 4.2 výše se poskytovatel zavazuje vést evidenci 
poskytnutých jídel. 

4.4. Cena určená dle odst. 4.2 smlouvy je konečná a obsahuje veškeré přímé náklady 
poskytovatele související s předmětem plnění a vedlejší náklady poskytovatele související s 
realizací služeb dle této smlouvy. Poskytovatel není oprávněn účtovat objednateli žádné 
dodatečné náklady související s realizací služeb dle této smlouvy, pokud nebude takové 
navýšení ceny písemně smluvními stranami dohodnuto. 

5. Platební podmínky 

5.1. Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“). 
Poskytovatel je povinen vystavit příslušné faktury vždy zpětně za každý kalendářní měsíc. 
Příslušnými samostatnými fakturami jsou: 
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a) faktura za služby dle odst. 1.5 písm. a) smlouvy poskytnuté stávajícím zaměstnancům 
objednatele vystavená poskytovatelem (Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – 
Komořany); 

b) faktura za služby dle odst. 1.5 písm. a) smlouvy poskytnuté zaměstnancům objednatele 
s místem výkonu práce mimo objekt vystavená poskytovatelem (Gen. Šišky 942, 142 00 
Praha 4 – Libuš); 

c) faktura za služby dle odst. 1.5 písm. a) smlouvy poskytnuté stávajícím zaměstnancům 
objednatele vystavená poskytovatelem (Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – 
Komořany) pro oddělení letecké meteorologie 

5.2. Nedílnou součástí faktury dle odst. 5.1 písm. a) a b) bude počet objednaných a vydaných 
jídel. K částce bude připočtena částka DPH dle platné a účinné právní úpravy.  

5.3. Faktura musí mít náležitosti dle § 435 odst. 1 občanského zákoníku a dále náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a dále musí obsahovat číslo této smlouvy. 

5.4. Faktura musí, kromě náležitostí uvedených výše v tomto článku, obsahovat zejména: 

a) označení faktury a její číslo; 

b) označení obchodní firmy, sídla, IČO a DIČ smluvních stran; 

c) důvod fakturace, popis plnění; 

d) bankovní spojení smluvních stran; 

e) fakturovanou částku; 

f) daňové náležitosti; 

g) datum vystavení, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti; 

h) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku či jiné evidenci; 

i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

j) číslo této smlouvy; 

5.5. Tištěná faktura musí být zaslána doporučeně na adresu pro zasílání faktur. 

5.6. V případě faktury v elektronické podobě je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu ve 
formátu PDF nebo PDF/a. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové 
schránky objednatele. Za datum doručení se považuje den přijetí e-mailu nebo okamžik 
dodání datové zprávy do schránky objednatele. Kontaktní osoba pro přijetí elektronické 
faktury je za ČHMÚ: -mail: 

5.7. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet poskytovatele 
uvedený ve smlouvě. Tento bankovní účet poskytovatele musí být bankovním účtem 
vedeným u tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. Změnu bankovního spojení lze 
provést pouze písemným sdělením prokazatelně doručeným objednateli, nejpozději spolu 
s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu 
smlouvy. Změna bankovního spojení musí splňovat výše uvedené, tj. musí se jednat o 
bankovní účet vedený u tuzemského poskytovatele platebních služeb a tento účet musí být 
zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5.8. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Povinnost 
objednatele k úhradě smluvní ceny za poskytnuté služby se považuje za splněnou dnem 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

5.9. Objednatel je oprávněn uhradit DPH za poskytovatele přímo správci daně poskytovatele za 
účelem zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O této skutečnosti 
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objednatel poskytovatele písemně informuje. Takto uhrazenou DPH dochází ke snížení 
pohledávky poskytovatele za objednatelem o příslušnou částku DPH a poskytovatel tak není 
oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky. 

6. Povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel je povinen zajistit, že strávníci budou při vstupu do jídelny dodržovat základní 
hygienické zásady a budou se řídit pokyny pracovníků poskytovatele. 

6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého pověřeného zástupce provádět v provozní 
době poskytovatele kontrolu poskytování služeb dle této smlouvy za podmínky nenarušování 
poskytování těchto služeb. 

6.3. Kontrolou plnění prostřednictvím pověřeného zástupce objednatele je zejména myšleno:  

a) kontrola dodržování sjednané velikosti porcí; 

b) kontrola kvality a teploty porcí; 

c) kontrola dodržování hygienických norem; 

d) kontrola dodržování BOZP a požárních předpisů; 

6.4. V případě zjištění nesrovnalostí výše uvedených je povinen pověřený zástupce objednatele o 
takové skutečnosti neprodleně informovat vedoucího provozovny, popřípadě jeho zástupce. 
Oba pak provedou zápis specifikující zjištěnou závadu a zaznamenají, jeli to možné, termín 
předpokládaného odstranění závady. 

7. Povinnosti poskytovatele 

7.1. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí a v 
souladu s obecně závaznými normami a předpisy. 

7.2. Poskytovatel je povinen každou výluku v rozsahu stravování stanoveném v příloze č. 1 
smlouvy předem projednat s objednatelem, s výjimkou případů neodvratitelných událostí.  

7.3. Poskytovatel je povinen zpracovaný týdenní jídelní lístek uveřejnit v součinnosti 
s objednatelem nejméně 5 pracovních dnů předem na intranetu objednatele a zároveň jej na 
daný týden vyvěsit v místě plnění. Jídelní lístek musí obsahovat datum, konkrétní názvy jídel 
připravovaných k obědu včetně krátkého textu, který popisuje složení jídla. Jídelní lístek je 
uveřejněn včetně uvedení gramáže masa i příloh a obsažených alergenů. Od uveřejnění 
jídelního lístku je poskytovatel povinen evidovat a přijímat objednávky. 

7.4. Poskytovatel se zavazuje přijímat závazné objednávky jídel pro dovoz do 16 hod. 
předcházejícího dne. 

7.5. Poskytovatel bude bezpodmínečně dbát na dodržování naprosté epidemiologické 
bezpečnosti podávané stravy, požadavků na hygienu potravin, provozu výroby a výdeje 
stravy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souvislosti s tímto je poskytovatel 
povinen umožnit výkon práce pověřeným pracovníkům státního dozoru za účelem kontroly. 

7.6. Poskytovatel se zavazuje všechna jídla vyrábět (vařit) z čerstvých surovin dle smlouvy. 

 

8. Odpovědní zástupci smluvních stran, komunikace  

8.1. Odpovědným zástupcem a kontaktní osobou objednatele, která je oprávněna k jednání ve 
všech věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy, s výjimkou provádění změn nebo 
zrušení smlouvy, je I  mob.: 
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8.2. Odpovědným zástupcem a kontaktní osobou poskytovatele, která je oprávněna k jednání ve 
všech věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy, s výjimkou provádění změn a zrušení 
smlouvy, je mob.: 7

8.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, budou 
probíhat výlučně mezi osobami uvedenými výše a musí být učiněna písemně a doručena 
druhé smluvní straně buď osobně, doporučeným dopisem, prostřednictvím kurýrní služby 
nebo zpětně potvrzeným e-mailem, a to na adresy kontaktních osob uvedených výše nebo 
na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.  

8.4. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změně kontaktních údajů. 
Změny těchto kontaktních údajů nepodléhají povinnosti uzavřít písemný dodatek k této 
smlouvě. 

9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody 

9.1. Smluvní strany se zavazují při plnění předmětu smlouvy k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

9.2. Poskytovatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při své 
činnosti v souvislosti s plněním dle této smlouvy, porušením povinností stanovených touto 
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy nebo vadnou věcí použitou při plnění 
dle této smlouvy. 

9.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze 
smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti 
ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů 
nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze smlouvy v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé překážky bránící jí v řádném plnění smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání. 

9.4. Případně vzniklá škoda bude hrazena v rozsahu a způsoby stanovenými v ust. § 2951 a násl. 
občanského zákoníku. Uplatněný nárok na smluvní sankci nemá vliv na povinnost uhradit 
vzniklou škodu. 

9.5. Poskytovatel se zavazuje, že bude po celou dobu účinnosti smlouvy pojištěn z odpovědnosti 
za škodu způsobenou činností poskytovatele jiným osobám s minimálním ročním pojistným 
krytím ve výši 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) nebo ekvivalentní částce v 
EUR na jednu pojistnou událost a v ročním agregátu, při maximální spoluúčasti do 10 %. 
Pojištění bude krýt tělesná zranění nebo smrt utrpěné třetími osobami (včetně zaměstnanců 
objednatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob (včetně majetku 
objednatele). Pojištění nebude obsahovat výluku škod vzniklých v důsledku vady výrobku. 
Pojištění se bude vztahovat i na škody způsobené činností poskytovatele na majetku 
převzatém od objednatele poskytovatelem za účelem provádění předmětu plnění dle 
smlouvy. 

10. Sankční ujednání 

10.1. V případě podstatného porušení podmínek poskytování služeb poskytovatelem je objednatel 
oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každé takovéto prokázané podstatné porušení. Pro účely 
smlouvy se za podstatné porušení podmínek poskytování služeb rozumí: 
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a) neposkytnutí služeb dle odst. 1.5 písm. a) vůbec, a to za každý jednotlivý případ, 
kterým se rozumí neposkytnutí služby v daném dni; 

b) poskytování služeb dle odst. 1.5 smlouvy v rozporu s přílohou č. 1 smlouvy, přičemž 
k odstranění zjištěných vad nedošlo ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě; 

c) nedodržení povinnosti stanovené v odst. 7.1, 7.2 a 9.5 smlouvy, přičemž k odstranění 
zjištěných vad nedošlo ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě. 

10.2. V případě porušení povinnosti ochrany informací dle čl. 11 smlouvy je každá strana 
oprávněna požadovat po druhé straně zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 100.000,- Kč 
za každé porušení, avšak maximálně 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 
všechna porušení. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

10.3. Pro případ prodlení s úhradou bezvadné faktury je poskytovatel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

10.4. Pro účtování smluvních pokut se použijí přiměřeně ujednání čl. 5 smlouvy. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody, 
oprávněná smluvní strana má nárok na náhradu škody v plné výši. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 

11. Ochrana informací 

11.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mezi nimi může dojít 
ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné 
informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za 
důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění 
ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními 
smluvních stran. 

11.2. Objednatel osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR). Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce 
http://portal.chmi.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju. 

11.3. Zpracování osobních údajů podle smlouvy ze strany poskytovatele bude probíhat výlučně za 
účelem poskytování plnění dle této smlouvy, a to pouze v nezbytném rozsahu. Po skončení 
zpracování osobních údajů poskytovatel veškeré předmětné osobní údaje trvale vymaže, 
s výjimkou případů, kdy je uložení osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo 
Evropské unie. 

12. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy 

12.1. Závazek dle této smlouvy může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy z důvodů předpokládaných obecnými právními předpisy a dále 
v případě podstatného porušení podmínek smlouvy. Za podstatné porušení se pro účely této 
smlouvy považuje: 

http://portal.chmi.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju
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a) více než 3 případy neposkytnutí služeb dle odst. 1.5 smlouvy; 

b) nedodržení povinnosti stanovené v odst. 7.1 nebo 9.5 smlouvy a neodstranění 
zjištěného porušení ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě. 

12.2. Objednatel dále může od této smlouvy odstoupit, pokud shledá, že se poskytovatel, jeho 
zástupce nebo zástupce ovládající osoby poskytovatele příp. osoby ovládané poskytovatelem 
(v definici podle § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů) za účelem získání smlouvy dopustil korupčního jednání. 

12.3. Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od této smlouvy, v případě, kdy druhá smluvní 
strana bude v insolvenčním řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. O těchto skutečnostech jsou 
smluvní strany povinny se vzájemně informovat. 

12.4. Každá smluvní strana je oprávněna smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvodu. Smluvní 
strany sjednávají šestiměsíční výpovědní dobu. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo 
k prokazatelnému doručení výpovědi. 

12.5. Účinky odstoupení dle odst. 12.1, 12.2 a 12.3 tohoto článku nastávají dnem prokazatelného 
doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

12.6. Platnost a účinnost smlouvy zaniká v případě, že dojde k ukončení smlouvy o nájmu ve znění 
přílohy č. 3 smlouvy, a to bez ohledu na právní důvod zániku uvedené nájemní smlouvy. 

12.7. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu jsou smluvní strany 
povinny si vypořádat vzájemné nároky do 30 dnů od zániku smlouvy. 

13. Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v 
registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

13.2. Podmínky této smlouvy výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

13.3. Pokud se stane, nebo bude shledáno kterékoli ustanovení této smlouvy, nebo jeho část 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají všechna ostatní ustanovení této 
smlouvy platná, účinná a vymahatelná v největším možném rozsahu a smluvní strany se 
zavazují do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od písemné výzvy kterékoli smluvní strany nahradit 
takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude 
platné, účinné a vymahatelné a které bude v největším možném rozsahu odpovídat 
původnímu hospodářskému smyslu nahrazovaného ustanovení. 

13.4. Skončení účinnosti smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, úroků 
z prodlení a náhrady škody, ani ujednání o ochraně důvěrných informací a dalších ustanovení 
smlouvy, která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn jakékoli pohledávky z této 
smlouvy postoupit třetí osobě. 

13.6. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a 3 a § 1805 
občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

13.7. Smluvní strany tímto výslovně vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 
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13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě 
ujištění, které si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu smlouvy a případy taxativně stanovené smlouvou. 

13.9. Pro vyloučení pochybností poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského 
zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku. 

13.10. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.11. Smlouvu lze měnit jen formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně 
podepsaných dodatků, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

13.12. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, v případě neúspěšného 
řešení sporu smírnou cestou budou případné spory řešeny příslušného soudu České 
republiky. 

13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1: Detailní specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2: Jednotkové ceny jednotlivých typů jídel 

Příloha č. 3: popis nebytových prostor 

13.14. Tato smlouva je podepsána v souladu se ZZVZ elektronicky. 

 

V Praze dne   V Praze dne  

Za ČHMÚ  Za 

  

ředitel ČHMÚ 

 

– jednatel společnosti 
 

 




