
SMLOUVA  O ZÁVODNÍM STRAVOVÁNÍ 

 
uzavřená podle  

§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Smluvní strany 

 
1. Město Tábor,  
Se sídlem:       Žižkovo nám. 2,  390 15 Tábor,           
IČO :                00253014,   
DIČ:                 CZ00253014 
bankovní spojení:   ČS,a.s., č.ú. 27-0701427349/0800,  
zastoupené:   panem Ing. Lubomírem Šrámkem 
 
dále jen „objednavatel“ 

a 
 

2.       Gastro Gold s.r.o., 
 

Se sídlem:        Průběžná 1826/63, 10 000  Praha 
provozovna:    Cadillac Cafe&restaurant, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, Společenské 

centrum „Univerzita“ Tábor, Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
IČ:                    49812131 
registrace: Městský soud v Praze C 138890 
bankovní spojení: 107-3047850217/0100 
zastoupena:   panem Patrikem Fialou 

 
dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají dnešního dne tuto  

Smlouvu o dílo 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem této smlouvy je zajištění závodního stravování v souladu s § 236 

zákoníku práce. Vydávání stravy bude probíhat v restauraci Cadillac 
Caffe&restaurant, Vančurova 2904, 390 01  Tábor 

 
(2) Dodavatel zajistí stravování v počtu dle potřeb MÚ Tábor, předběžně cca 50 jídel, 

vyjma sobot, nedělí a státních svátků.  
 

(3) Dodavatel umožní pracovníkům odběr  stravy podle vlastního výběru z denní nabídky 
provozovny. 
 



(4) Dodavatel zašle e-mailem jídelní lístek vždy na následující týden na určenou e-
mailovou adresu a předloží jídelní lístek, který bude k dispozici ve výdejní místnosti, 
s výběrem 1 polévky nebo salátu a z 5 hlavních jídel denně. 

 
Článek 2  

Čas plnění 
 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.7.2017. 
 

(2) Strava bude dodavatelem objednavateli zajištěna v této době: 
 

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ              -  od 11:00 hodin – do 13:00 hodin 
 

Článek 3 
Dohodnutá cena  

 
Cena oběda pro jednoho strávníka je sjednána na částku 85,- Kč včetně DPH. Za tuto 

částku si strávník může vybrat polévku nebo salát a libovolné hlavní jídlo z denní nabídky a 
nealkoholický nápoj (2-3 dcl). 
 

Článek 4 
Další podmínky plnění 

 
(1) Objednatel zajistí vlastní stravenky. 

 
(2) Dodavatel je povinen služby provádět podle smlouvy řádně a v dohodnutém rozsahu 

a době.  Jsou-li pro provádění některých prací technické nebo jiné právní předpisy, je 
dodavatel povinen se těmito předpisy řídit. 

 
(3) Dodavatel je oprávněn k provádění prací na svoji odpovědnost najmout další 

pracovníky. 
 

(4) Objednavatel uhradí fakturu za stravu do 14 dnů po jejím obdržení. 
 

(5) Dodavatel hradí z vlastních prostředků veškerou údržbu, odběr elektrické energie, 
vodu v provozovně. 

 
Článek 5 

Fakturace 
 

(1) Fakturace bude prováděna 1 x měsíčně na základě odevzdaných stravenek, které 
jsou součástí faktury.  

 
(2) Zvlášť budou vyčísleny náklady dle počtů stravenek označených „Odborový svaz“ 

(OS ) a  zvlášť ostatní stravenky. 
 
 



Článek 6 
Dohodnuté sankce 

 
Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li z kterékoliv strany dodrženy smluvní 
podmínky, je povinna ta strana, která nedodržení způsobila, zaplatit druhé straně penále ve 
výši 1 % z dohodnuté ceny (dílčí ceny) za každý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ 
nedodržení termínu nebo neposkytnutí součinnosti. 
 

Článek 7 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. Byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z toho 

jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu. 
 

(2) Případné spory se řeší v prvé řadě dohodou stran, jinak platí příslušná ustanovení 
zákona. 

 
(3) Jakoukoliv změnu této smlouvy je možno provést písemně dodatkem a souhlasným 

stanoviskem obou smluvních stran. 
 

(4) Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení písemné  výpovědi. 

 
 
 
V Táboře dne  ………….  2017     V Táboře dne  ………….  2017 
 
 
 
 
 
 
………………..………………………                                   ………………………..……………………. 

Za dodavatele :                                                                                      Za objednavatele : 
                  Patrik Fiala                                          Ing. Lubomír Šrámek 


