
Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žd'ár nad Sázavou
se sídlem Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená ředitelem školy Mgr. Otto Ondráčkem
IČO: 70284725
Bankovní účet:

Smlouvu
o zajištěni školniho stravování

jako "dodavatel" na straně jedné

a

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
se sídlem 592 31 Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152 .
zastoupené ředitelem gymnázia Mgr. Jiřím Maděrou
lČO: 48895512
Bankovní účet:

jako "odběratel" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na vyhlášku Č. 107/2005 Sb. o školním stravováni,
ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ust. § 119 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, tuto:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení školního stravování žáků odběratele, kteří navštěvují zařízení
odběratele, ve dnech školního vyučování.

II.
Podmínky dodávky stravy

Dodavatel zajistí přípravu obědů v době školního vyučování pro žáky odběratele.

Cena oběda pro žáky odběratele je stanovena na základě skutečných provozních nákladů a je
uvedena v čl, V této smlouvy, včetně cenové kalkulace. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy ceny
obědů v případě změny provozních nákladů (zvýšení cen potravin, ostatních věcných nákladů),
přičemž dodrží maximální cenovou hranici stanovenou vyhláškou (finanční limity na potraviny).
Úpravu ceny oznámí dodavatel minimálně s dvouměsíčním předstihem odběrateli. Změna ceny
bude řešena dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k uzavřeni dodatku mezi dodavatelem
a odběratelem během jednoho kalendářního měsíce, má dodavatel právo smlouvu odběrateli
vypovědět.

Jídla ve školní jídelně se připravuji podle výživových norem a receptur pro školní stravování.
Případné připomínky ke kvalitě či skladbě pokrmů ze strany odběratele budou projednány vždy
nejprve na úrovni smluvních stran.



Platba probíhá předem na následující měsíc.

V případě přerušení vyvařování z provozních či jiných plánovaných důvodů (ředitelské volno)
dodavatel oznámí tuto skutečnost odběrateli nejpozději dva týdny předem (netýká se nečekaných
situací např. přerušení dodávky vody apod.)

III.
Práva a povinnosti odběratele

Odběratel je povinen dodržovat stanovenou dobu pro výdej obědů a provozní řád stanovený
dodavatelem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha Č. 1.

Odběratel je povinen seznámit své strávníky (žáky gymnázia) s provozním řádem školní jídelny,
včetně povinnosti strávníků respektovat pokyny zaměstnanců dodavatele. Upozorní strávníky
na možnost, že v případě nerespektování pravidel, bude strávník (žák) narušující významným nebo
opakovaným způsobem provozní řád školní jídelny, vyloučen ze stravování.

V případě změn organizace výuky (zkrácené vyučování, ředitelské volno apod.) oznámí odběratel
tuto skutečnost zástupci dodavatele (řediteli školy) a vedoucí ŠJ minimálně tři dny předem, tak aby
byla zajištěna plynulost výdeje obědů.

Při hromadných akcích rozdělí své strávníky odběratel či dodavatel do skupin tak, aby umožnil
konzumaci oběda žákům v době jejich pravidelného stravování, pokud se odběratel a dodavatel
nedohodnou jinak.

Odběratel seznámí žáky s provozním řádem školní jídelny dodavatele a bude je informovat
o možnosti obracet se se stížnostmi a připomínkami ke stravovacím službám na vedoucí školní
jídelny nebo přímo na zástupce dodavatele (ředitele školy) nebo na zástupce odběratele (ředitele
gymnázia).

Odběratel bude informovat své strávníky o povinnosti odhlášení obědů v době nepřítomnosti
ve škole. Oběd je možné odebrat pouze v první den nemoci, v dalších dnech bude strávník hradit
plnou cenu.

IV.
Platební podmínky

Strávník - žák je povinen hradit úplatu za školní stravování, která je ve výši dodavatelem
stanoveného finančního normativu na nákup potravin dle čI. V této smlouvy.

Způsoby platby:
• hotově do 15. dne měsíce na následující měsíc v kanceláři školní jídelny
• inkasem ze sporožirového účtu - plátce doloží kopii souhlasu s inkasem • číslo účtu

ŠJ . dne následujícího měsíce
• inkasem z jiných bank • číslo účtu ŠJ _ _____ 20. dne následujícího měsíce

Limit u bank a sporožir je stanoven na 1000,· Kč.



Odběratel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv ("zákon o registru smluv").

Po ukončení kalendářního měsíce, nejpozději do 7 dnů, vyčíslí dodavatel na základě skutečně
objednaných obědů žáky odběratele ostatní věcné náklady spojené s výrobou jídla pro školní
stravování dle čl. V. této smlouvy, které vyfakturuje odběrateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude odběratelem realizována bezhotovostním převodem na účet
dodavatele (číslo účtu, , Splatnost faktury je stanovena do 14 dní ode dne jejího
doručení odběrateli. Faktura - 'daňový doklad vystavený dodavatelem musí splňovat náležitosti
daňového dokladu nebo účetního dokladu dle platných právních předpisů. Odběratel je oprávněn
před uplynutím splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která činí 5 dnů od
doručení nové faktury.
Součástí faktury je jmenný seznam žáků odběratele a počet objednaných obědů.

V.
Cenová kalkulace

Výše finančního normativu na nákup potravin (hradí přímo žáci - strávníci):
Kategorie: 1 oběd
Žáci 11 - 15 let 25,00 Kč
Žáci nad 15 let 27,00 Kč
Ostatní náklady věcné (hradí odběratel): 10,90 Kč /1 oběd

VI.
Ukončení a zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah založený touto smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou a smlouvu může ukončit
kterákoliv ze smluvních stran:
- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí některé ze smluvních stran
Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.

VII.
Závěrečná ustanoveni

Smlouvaje vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, právními předpisy.

Veškeré dodatky a změny smlouvy musí být učiněny písemnou formou.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, tato byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, určitě srozumitelně, nikoliv v tísní
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti ode dne 1. 10.2017.



Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je dodavatel, který je
povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy
odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 - Provozní řád školní jídelny.
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razítko a podpis dodavatele


