
 

Smlouva o postoupení dotace podle § 18 odst. 5 zákona o vysokých školách na stra-
vování studentů – veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy pro rok 2022, uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen ,,Smlouva“) 
 

 
Univerzita Karlova, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 560/5 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
jednající svou pověřenou součástí - Koleje a menzy,  
které zastupuje Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka 
adresa: Univerzita Karlova, Koleje a menzy, kolej Hvězda, blok A3, Zvoníčkova 1927/5, 162    
08 Praha 6 
bankovní spojení: ČS, č. ú. 3093939319/0800 
(dále jen „KaM“) 
a 

HM Gastro Group s.r.o. 
Blatenská 2169/13, Chodov, 148 00 Praha 
IČ: 29161592  
DIČ: CZ 29161592 
Zastoupená:  
 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají mezi sebou tuto Smlouvu pro akademický rok 

2022/2023: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je postoupení dotace z kapitoly 333 MŠMT ČR ukazatel J za každé 
jedno odebrané dotované hlavní studentské jídlo v provozovně HM Gastro Group s.r.o. - UK 
FTVS.  
 

II. 

Finanční ujednání 

 

1) HM Gastro Group s.r.o. bude za jedno dotované jídlo odebrané studentem účtovat KaM část-
ku formou dotace ve finanční výši stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen ,,MŠMT)“ s tím, že student má nárok na maximálně dvě hlavní jídla denně. K dotaci 
bude připočtena příslušná sazba DPH. Pro kalendářní rok 2022 činí finanční výše dotace 
17,95 Kč bez DPH, podle rozpočtového okruhu II: podpora studentů čl. 16 dle č. j. MSMT-
5674/2022-2 (kapitola 333 MŠMT ČR ukazatel J). Pokud dojde ke změně výše dotace ze 
strany MŠMT, oznámí KaM tuto aktuální změnu neprodleně druhé straně.  V případě změny 



 

výše dotace v průběhu kalendářního roku, bude rozdíl mezi finanční výší dotace a již po-
stoupenými prostředky vyúčtován vždy zpětně od 1. 1. příslušného kalendářního roku.  

2) Úhradu bude HM Gastro Group s.r.o. vyúčtovávat KaM měsíčně na základě skutečného 
počtu odebraných porcí. Toto vyúčtování bude podloženo jmenným seznamem studen-
tů s uvedeným počtem odebraných jídel. 

3) Podkladem pro platbu bude daňový doklad vystavený HM Gastro Group s.r.o. a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, přičemž 
splatnost faktury bude činit 14 dnů od jejího doručení. Uvedený seznam studentů 
s počtem odebraných jídel bude součástí daňového dokladu předkládaného KaM. Daňo-
vý doklad bude zasílán elektronicky na emailovou adresu: fakturace@kam.cuni.cz.  

4) Nebude-li vystavený daňový doklad v souladu s počtem odebraných jídel nebo 
s aktuální databází oprávněných studentů, jsou KaM oprávněny vrátit předmětný daňo-
vý doklad k vystavení nového daňového dokladu.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu smluvními stra-
nami.  

2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze na základě dohody smluv-
ních stran a to formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě. 

3) Tato smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom.  
4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s celým je-

jím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 

 

IV. 

Registrace 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uve-
řejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí KaM neprodle-
ně po jeho podpisu a současně se zavazují informovat ostatní smluvní strany o 
provedení registrace tak, že jim zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uve-
řejnění tohoto dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy samy potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 
HM Gastro Group s. r. o. (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o 
provedení registrace smlouvy obdrží smluvní strany zároveň). 
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Za KaM        Za HM Gastro Group s.r.o. 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

…………………………………      ………………………………. 

Mgr. Miroslava Hurdová 
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