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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČ: 272 56 456, DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

dále též jako „dodavatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Název: Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a 

Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, Na Celně 

2, příspěvková organizace 

IČ: 701 07 114 

Se sídlem: Mladá Boleslav, Na Celně 2, PSČ 293 01  

Zastoupená: PaedDr. František Kovář, ředitel 

dále též jako „objednatel“ na straně druhé, 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 

občanského zákoníku, jak stanoví tato: 

 

 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ 
dále jen „smlouva“ 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je zajištění stravování zaměstnanců odloučeného pracoviště 

objednatele – Základní školy, Mateřské školy a Školní družiny při nemocnici 

dodavatele. 

1.2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodávat objednateli stravu v tomto rozsahu: 

  Žáci Zaměstnanci 

Hlavní jídlo: Oběd 0 3 

 Večeře 0 0 

Doplňkové jídlo:  0 0 

1.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za dodaná jídla zaplatit dodavateli 

sjednanou cenu. 

2. Objednávání a výdej jídel 

2.1. K objednávání jídel slouží elektronický objednávkový systém dodavatele. 

2.2. Jídla budou vydávána v zaměstnanecké jídelně dodavatele. 

3. Cena jídel a platební podmínky 

3.1. Cena za dodávku stravy je určena dohodou smluvních stran a činí 74 Kč včetně 

DPH 15% za jedno jídlo. V případě změny zákonné sazby DPH bude cena úměrně 

upravena. 

3.2. Dodavatel je oprávněn jednostranně přiměřeně upravit cenu jídel v případě změny 

nákladů na jejich výrobu nebo výdej oproti nákladům kalkulovaným při stanovení 
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poslední výše cen. Nové cena je platná od prvního dne měsíce následujícího po 

doručení oznámení objednatelem, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější. 

3.3. Dodaná jídla budou hrazena na základě faktury vystavené dodavatelem vždy za 

předchozí kalendářní měsíc. Neodebraná jídla bude účtována stejně jako jídla 

odebraná. 

3.4. Splatnost faktury je 14 dnů od data jejího doručení objednateli, a to 

bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

3.5. V případě prodlení objednatele s úhradou dle této smlouvy je objednatel povinen 

uhradit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

4. Trvání smlouvy 

4.1. Tato smlouva se uzavírá s platností na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2015.. 

4.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu i bez udání důvodu 

vypovědět s výpovědní dobou tří měsíce. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu 

vypovědět s výpovědní dobou jeden měsíc v případě, že nesouhlasí s navýšením 

cen dle čl. 3. odst. 3.2. této smlouvy. Výpovědní doba počíná běžet vždy prvního 

dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4.3. Dodavatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě 

prodlení objednatele s úhradou dle této smlouvy delšího než 30 dnů. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 

neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného 

odkladu nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem 

bude odpovídat účelu ustanovení předchozího. 

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5.3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných 

dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. 

5.5. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží dodavatel 

a dvě objednatel. 

5.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují 

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

V Mladé Boleslavi dne 31.12.2013  

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnici Středočeského kraje 

MUDr. Luděk Kramář, MBA 

ředitel 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Základní škola, Mateřská škola, Dětský 

domov a Speciálně pedagogické 

centrum Mladá Boleslav, Na Celně 2, 

příspěvková organizace 

PaedDr. František Kovář 

ředitel 
 


