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Smlouva 

o zabezpečení závodního stravování 
 

č………………… 

 
Smluvní strany: 

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK 

Praha 5 – Hlubočepy 

V Remízku 7/919 

Zastoupena: Mgr. Milanem Holubem, ředitelem 

IČ:69781745 

DIČ:CZ69781745 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 27-3488670297/0100 

 

 (dále jen dodavatel) 

 

a 

 

Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 

Butovická 228/9 

Praha 5 – Jinonice 

Zastoupená: Ing. Pavlem Selešim 

IČO:65990722 

 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 191552510257/0100 

 

 

 (dále jen odběratel) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České 

republiky č. 84/2005 Sb. ve znění vyhlášky  č. 94/2006 Sb. tuto smlouvu o zajištění závodní 

stravování zaměstnanců odběratele (dále i smlouva): 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem smlouvy je zabezpečení stravování zaměstnanců odběratele ve smyslu § 4 

vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, v platném znění (dále jen vyhláška).. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje touto smlouvou zajišťovat stravování zaměstnanců odběratele 

podle vyhlášky a dalších předpisů, týkajících se stravování zaměstnanců. 
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II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1. Dodavatel se zavazuje: 

 

o zajistit při přípravě  stravy dodržování platných Evropských hygienických předpisů 

pro oblast  stravování,  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a vyhlášky č. 

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

 

o dodržovat časový harmonogram při výdeji stravy 

 

 

2.2 Odběratel se zavazuje: 

 

o dodržovat časový harmonogram při odběru stravy 

 

o zajistit dostatečné množství vlastních přepravních nádob na odvoz stravy 

 

o zajistit čistotu dovážených přepravních 

 

o hradit náklady na stravování podle čl. III této smlouvy 

 

 

 

III. 

Náklady na stravování 

 

3.1. Cena za jídlo se sjednává dohodou v souladu s § 4 vyhlášky. Kalkulace ceny je 

stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Odběratel se zavazuje hradit dodavateli stanovené náklady. 

 

3.2. Odběratel uvedené náklady uhradí dodavateli po obdržení daňového dokladu (faktury), 

vystavené dodavatelem. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 15 (patnáct) dnů od data 

vystavení daňového dokladu. 

 

3.4.  Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy ke zvýšení režijních nákladů na přípravu 

poskytované stravy, bude věc řešena písemným dodatkem k této smlouvě po vzájemném 

projednání smluvních stran. 
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IV. 

Ostatní ujednání 

 

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od  1. 9. 2017   do  31.8.2018 

 

4.2.   Fakturace odebraných obědů 

         Každý měsíc budou na základě této smlouvy vystaveny dvě faktury 

          - 1. faktura – cena potravin x počet odebraných obědů  

          - 2. faktura – věcná režie a mzdová režie x počet odebraných obědů 

 

4.3. Změny a doplňky jsou možné pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma 

smluvními stranami. 

 

4.4. Smlouvu je možné vypovědět v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení této 

smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počítá se od prvého dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. Vypovězením 

smlouvy z důvodů hrubého porušení jednotlivých ustanovení smlouvy nejsou dotčeny 

práva poškozené strany na úhradu ztát v odvislosti s tímto porušením vzniklými, a to 

v souladu s českým právním řádem. 

 

4.5. Smlouvu lze ukončit též dohodou smluvních stran. 

 

4.6. Tuto smlouvu lze ukončit také v případě, že by o stravování ze strany odběratele nebyl 

mezi strávníky zájem.Toto ukončení je možné dohodou mezi dodavatelem a 

odběratelem. 

 

4.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

 

4.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha: 

Stanovení úplaty za závodní stravování zaměstnanců odběratele. 

Cena oběda je 66,- včetně DPH.  

 

 

V Praze dne      V Praze dne 

 

 

 

 

 

 

 ………………………….   …………………………… 

dodavatel     odběratel 
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POZOR: u dodavatele se v této příloze stanoví min. cena dle nákladů na oběd minulého 

období – náklady na potraviny pro dospělé strávníky, věcné a mzdové náklady PLUS zisk (v 

každém případě se jedná o DČ!!!). Odběratel postupuje podle § 5 odst. 1 tj. organizace 

uhradí z plné ceny hlavního jídla až 55 %, přičemž úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní 

hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (v současné době tj. 48,30 Kč ). 

Zbývající část sjednané ceny hradí strávník, organizace jim může poskytnout příspěvek 

z fondu. 

Školní jídelna ovšem účtuje o nákladech na potraviny (finanční normativ ve výdejce) a 

ostatním bez ohledu na kalkulaci odběratele!!!  

 

 


