
SMLOUVA O STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

 

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 

se sídlem: Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 

zastoupená ředitelem školy PaedDr. Františkem HANZALEM 

IČO: 68407904 

bankovní spojení:   

číslo bank. účtu:     

(dále jen "dodavatel") 

a 

Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

se sídlem: Trávníčkova 1743/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 

zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Věrou KOZOHORSKOU 

IČO: 70107084 

       číslo bank. účtu:   

 

uzavírají podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu 

o závodním stravování. 

 

článek I 

Předmět, účel a doba platnosti smlouvy. 

1. Předmětem smlouvy je poskytování služby závodní stravování (závodním stravováním se 

pro účely této smlouvy rozumí poskytování obědů vyrobených ve školní jídelně dodavatele). 

Dodavatel se zavazuje poskytovat závodní stravování zaměstnancům objednatele. 

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou 1 roku od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. 

 

článek II 

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců. 

Dodavatel bude poskytovat zaměstnancům objednatele (coby strávníkům školní jídelny doda-

vatele) obědy v nabídce dvou druhů hlavních jídel a jednoho druhu polévky, nápoje a doplňku 

(např. mléčný výrobek, ovoce, zelenina, moučník/dezert) dle aktuální denní (resp. týdenní) 

nabídky své školní jídelny. 

Dodavatel si vyhrazuje možnost, že v případě odůvodněného provozního omezení své školní 

jídelny nemusí být po dobu nezbytně nutnou dodržen smluvní závazek poskytování dvou druhů 

hlavního jídla. 

Dodavatel se zavazuje připravovat obědy v odpovídající kvalitě a v souladu s hygienickými 

normami.  



článek III 

Ujednání o ceně. 

1. Dodavatel bude prodávat obědy v rámci tohoto stravování za níže uvedené ceny: 

 

a) pro období od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 bez DPH 70,00 Kč 

cena oběda s 10% DPH je     77,-Kč 

(slovy sedmdesát sedm korun českých) 

 

b) pro období od 1.10.2022 do 31. 1. 2023 bez DPH 74,54 Kč  

cena oběda s 10% DPH je po zaokrouhlení  82,-Kč 
       (slovy osmdesát dvě koruny české)  

 

2. Ceny jídel mohou být i v průběhu platnosti této smlouvy navýšeny o inflaci vyhlášenou 

Českým statistickým úřadem pro potravinářské výrobky a mohou být upraveny i vzhledem 

ke skutečným nákladům věcné a mzdové režie.  

2. O této skutečnosti musí být objednatel zpraven dodavatelem písemně a prokazatelně s před-

stihem alespoň 10 kalendářních dnů od data, kdy předmětné navýšení ceny vejde v platnost). 

3. Náklady na energie, média a svoz odpadu jsou již účtovány dle «Nájemní smlouvy» z 31.8. 

2022 mezi objednatelem (v pozici nájemce) a dodavatelem (v pozici pronajímatele) a nejsou 

zahrnuty do kalkulace ceny oběda. 

4. Odhad nákladů na stravování zaměstnanců objednatele činí  za období 1 roku cca 300.000,- 

Kč (slovy "tři sta tisíc korun českých") bez DPH. 

 

článek IV 

Závěrečná ustanovení. 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanove-

ními zákona č. 89/2012 Sb. a dalšími příslušnými platnými právními předpisy. 

2. Dodavatel a objednatel se dohodli, že «Smlouva o závodním stravování» (uzavřená mezi 

týmiž smluvními stranami) z 31. 1. 2022 pozbývá své platnosti dnem 31. 8. 2022 a tato 

smlouva – jako příloha č. 4 «Nájemní smlouvy» (mezi týmiž smluvními stranami) z  31. 8. 

2022 - je uzavírána v návaznosti na ní.  

3. Veškeré změny (vyjma úpravy cen obědů dle odst. 2. čl. III této smlouvy) nebo doplňky této 

smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 1. 9. 2022 a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že ujednání této smlouvy se použijí i na právní poměry, jejichž 

předmět je totožný s předmětem této smlouvy, vzniklé mezi smluvními stranami této 

smlouvy od platnosti do okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy. 

5. Dodavatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 

se zákonem o registru smluv. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom z nich. 

7. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem 

souhlasí, byla uzavřena z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními 

podpisy. 



 

příloha č. 1: Kalkulace nákladů 

 

V Praze dne 31. 8. 2022 

  

za dodavatele       za objednatele  

 

 ........................................................   .......................................................  

   PaedDr. František HANZAL PaedDr. Věra KOZOHORSKÁ 


