
Smlouva o dodávkách stravy 
číslo: 2018024 

uzavřená na zákl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

I 

Účastníci smlouvy 

DODAVATEL : 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé   

Luže – Košumberk 80, 538 54 Luže  
Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012,               

č.j. 17268-VI/2012, akreditované zdravotnické zařízení, certifikát SAK ČR, ev. č. 00027,  

certifikované pracoviště – Ortopedická protetika, certifikát BS EN ISO 9001:2000, No 18829    

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 00183024 

Fax:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DIČ: CZ00183024 
http. www.hamzova-lecebna.cz Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                                                                                                             (dále jen dodavatel)  
  

                                                                         a            

ODBĚRATEL:   

název: ORTOP, spol. s r.o. 

 

 

Se sídlem: Na Výsluní 333 

53854 Luže 

Společnost zapsána v obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v 

Hradci Králové, oddíl C, vložka 9404 

Zastoupená jednateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 64827691 

DIČ: CZ64827691 

Email:                                                               
     
                                  (dále jen odběratel) 

 

II. 

Předmět  smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je průběžná dodávka obědů v pracovních dnech (PO-PÁ) včetně dopravy            

    na adresu firmy, na základě dílčích objednávek odběratele s tímto upřesněním:  

- obědy  budou dodávány v thermonosičích  dodavatele.  

- odběratel si bude vybírat obědy z jídelníčku dodavatele z pěti jídel (v letním období v měsících červenec-

srpen pouze ze čtyř druhů jídel. 

- odběratel si může vybrat dva druhy jídla denně (z nabídky jídelníčku) 

- dodáváno bude vždy vybrané jídlo z denní nabídky  

2.    Požadovaný počet obědů bude dodáván dle týdenních objednávek vždy do středy 12:00 hod na základě 

telefonické, emailové nebo faxové zprávy. 

3.    Přiobjednání a odhlášení stravy lze provést stejným způsobem nejpozději do 8.00 hod. dne      

       předcházejícího výdeji stravy, ve výjimečném případě  do 8 hod. dne výdeje stravy  na tato  

       tel. a fax. čísla:     Tel:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 



 

III.    

Cena stravy                                                            

Cena dodávek v rozsahu dle čl. II. se stanovuje vzájemnou dohodou smluvních stran takto: 

 

Strava Oběd Oběd (dieta) 

Cena s DPH a dopravou 68,00 Kč 69,00 Kč 

 

IV. 

Způsob dodávky 

 

1. Dodavatel  zajistí  dopravu  obědů  pro odběratele  do provozovny,   viz. čl.II., v  přepravních  

    nádobách dodavatele.  

2. Odběratel se zavazuje vrátit následující den všechny zapůjčené                                     

nádoby v čistém a nepoškozeném stavu! 

3. Časový harmonogram dodávek jídel (dodávky v pracovní dny od pondělí do pátku): 

-   od 11:00 hod. do 12:00 hod. 

V. 

Platební podmínky 

1. Odběratel se zavazuje uhradit objednanou, ale i včas neodhlášenou stravu za cenu dohodnutou  

touto smlouvou. 

2. Platba za odebranou stravu bude fakturována vždy do pátého dne následujícího měsíce na základě počtu 

dodaných obědů. Splatnost faktury se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. 

3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v měsíci 

 

VI. 

Další ujednání 
 

1.  Případné reklamace je možno řešit na telefonních číslech: 

    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky. Všechny změny této 

      smlouvy musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom  obdrží odběratel 

a  dodavatel. 

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Smluvní vztah lze ukončit dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná 

běžet od prvého dne  následujícího měsíce po doručení výpovědi. 

Termín zahájení dodávek stravy se sjednává na den:  1.1.2018 

Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou 

vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

      V Luži dne:  1.1.2018                                    V ……………. dne: ……….         

 

     

……………………..                                       …………………..                                                                                                                  
dodavatel                                                                      odběratel    

                                                                                         
 


