
SMLOUVA 
o zajištění školního stravování 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Název organizace: Školní jídelna Český Brod 
se sídlem:                Bezručova 1099, 282 01 Český Brod  
zastoupená:             Jozef Žec  
IČ:                           09276599   
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:.  
 
jako poskytovatel 
 
a 
  
Název organizace: Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 
se sídlem: Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod 
zastoupená: Mgr. Marie Šnajdrová 
IČ: 70829489 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 
 
jako odběratel 
 
 

uzavírají dle ustanovení vyhlášky 107/2005 , ve znění pozdějších předpisů 
O školním stravování, 

tuto 
smlouvu o zajištění stravování a o jeho úhradě 

 
 

Článek I. 
 

Předmětem této smlouvy je: zajištění stravování žáků odběratele ve školní jídelně Bezručova 
1099, Český Brod, na provozovně Bedřicha Smetany 1307, Český Brod. 
 
 

Článek II. 
 

1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro odběratele v rámci školního stravování oběd. 
  
2. Ceny poskytovaných jídel dle odstavce 1 jsou stanoveny takto, podle věkových kategorií: 
 
 7-10let 26 ,- Kč 
 11-14 let  28 ,- Kč 
 15let a více 29 ,- Kč 
 
 Režijní náklady ve všech kategoriích 11 ,- Kč 
   
 Objednávky a úhrady stravného se řídí aktuálním vnitřním řádem školní jídelny. 



   
3. Odběratel se zavazuje poskytnout do 2. pracovního dne následujícího měsíce, přehled 

celodenních absencí všech stravovaných žáků v uplynulém měsíci, za účelem provedení 
kontroly, že se žáci stravují pouze ve dnech pobytu ve škole, v souladu se školským 
zákonem. 

 
4. Fakturace za objednaná jídla bude prováděna k poslednímu dni v měsíci se splatností 

faktur do 14 dnů od vystavení. 
 
5. Doba výdeje obědů 
 
 11:30  
 12:15  
 13:15  
   
 
 

Článek III. 
 

     Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět písemnou formou, s uvedením důvodu, 
v tříměsíční výpovědní době, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. Jinak může být smlouva vypovězena kdykoli na základě dohody obou 
smluvních stran. 

 
 

Článek IV. 
 

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou na základě 
dohody obou smluvních stran. 

 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva se uzavírá na kalendářní rok 2022 a nabývá účinnosti 3. 1. 2022, s tím, že 

termín zahájení provozu může být posunutý dle technických, provozních, personálních 
možností a epidemiologické situace. 

 
4. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

podpisy. 
 
V Českém Brodě, dne 3. 1 .2022 
 

….                              
                         poskytovatel                                                                                     odběratel 
 
 

Číslo smlouvy odběratele: 10/70829489/2022 


