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Smlouva o stravování

uzavřená dleobčanskéhozákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Zdar nad Sázavou 
Studentská 1, 591 01 Ždar nad Sázavou
IČO: 48895598

Zastoupená Ing. Jaroslavem Kletečkou, ředitelem školy 

(dále jen „dodavatel")

ZERAS a.s.
Radostín nad Oslavou 224 
594 44 Radostín nad Oslavou 
IČO: 25546040

Zastoupená : Ing. Františkem Tomanem, předsedou představenstva 

(dále jen „objednatel")

Či, 1 
Předmětsmlouvy

Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli stravováníformou dodání zboží. Objednatel se 
zavazuje za stravovánízaplatit cenu dle podmínek uvedených v této smlouvě.

ČI, 2
Specifikace stravování

> Specifikace stravování - oběd je strávníkem zkonzumován mimo prostory školníjídelny VOS a 
SPŠŽďár nad Sázavou {dodáni zboží):

Cenaoběda bez DPH: 74,55 KČ
DPH 15%: 11,18 Kč

Cena vč. DPH: 85,73 Kč

Počty obědů objednatel stanoví prostřednictvím objednávkového systému stravy dodavatele.
Objednatel je povinen dodržovat vnitřní řád školní jídelny dodavatele (viz. www.spszr.cz}.



či. 3
Platebnípodmínky

Cenu vyúčtuje dodavatel po ukončeníkalendářního měsíce na základě jednotkové ceny a počtu 
objednaných obědů. Daňový doklad bude zaslán prokazatelným způsobem (tj. poštou, elektronicky, 
potvrzené osobnípřevzetí) objednateli.

Platba bude objednatelem realizována bankovním převodem ve prospěch účtu dodavatele 
(uvedeného na faktuře) na základě faktury vystavené dodavatelem a to se splatností 14 dní.

ČI. 5
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V případě prodienís placením fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úroky 
z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Dodavatel se zavazuje zabezpečit pro objednatele stravování pouze v případě nevyužité kapacity 
školní kuchyně event, kapacity školníjídelny. V případe naplněné kapacity Školní kuchyně (event.
Školní jídelny), přerušenívyvařováníz provozních nebojiných důvodů se náhradnístravování 
nezajišťuje.

ČI. 6
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy- Registru smluva je sjednána na dobu neurčitou.

Smluvní strany výslovně souhlasíse zveřejněním celéhotextu tétosmlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnostdle § 5 odst.2 zákona o registru smluv splní 
dodavatel. Současně bere dodavatel na vědomí, že v případě nesplnění zákon né povinnosti je 
smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednánípodle jejich pravé asvobodné vůle, určitě, vážně asrozumitelně, 

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.11.2021

g, Jaroslav Kletečka, ředitel školy
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