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Smlouva o poskytování služeb závodního stravování

ARAMARK, s.r.o.
zapsaná v obchodním
se sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

rejstříku

vedeném u

Městského soudu v

Praze, oddíl C, vložka 11351

Pekařská 628íl4, Jinonice, 155 00 Praha 5
jednatelem a generálním ředitelem Bc. Vladimírem Staňkem, MSc.
a jednatelem a finančním ředitelem Ing. Michalem Haškem
45794707
CZ45794707
ČSOB a.s., č. ú.

kontaktní osoba:

( dále jen „dodavatel")
a

LOM PRAHA s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle ALX, vložce 283
se sídlem:
jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Praha I O, Malešice, Tiskařská 270/8, PSČ I 08 00
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M., ředitel pro obchod a logistiku
00000515
CZ00000515
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-014147200 l /0800

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smlouvy:

Adresa pro doručování korespondence (vyjma daňových dokladů):
LOM PRAHA s.p. - CLV, Pražská 100, 530 06 Pardubice
Adresa pro doručování daňových dokladů:
LOM PRAH.A s. p., Tiskařská 270/8, 108 00, Praha 1O, Malešice
(dále jen „zákazník")

Preambule
Jelikož letiště Pardubice slouží částečně jako vojenské letiště, kde probíhá výcvik pilotů Vzdušných sil
AČR, který zajišťuje Centrum leteckého výcviku (zákazník) jsou možnosti stravování v areálu letiště
a v blízkém okolí velice omezené a omezují se pouze na budovu jídelny ve vlastnictví ČR. Dodavatel je
řádným a platným dodavatelem stravovacích služeb pro Ministerstvo obrany ČR, vysoutěženým
v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz.ek, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo obrany ČR souhlasilo s tím, že zaměstnanci CLV (zákazníka) mohou využívat služeb
stravování ve stejné budově jako příslušníci Armády ČR, jelikož v areálu CLY není reálné a technícky
možné jiné řešení stravování zaměstnanců zákazníka.

1. Základní ustanovení, předmět smlouvy
1.1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a jejím i příl o ham i zajišťovat
zákazníka služby závodního stravování s tím, že zákazník se zavazuje řádně a včas platit
poskytnuté služby dodavatelem jejich cenu stanovenou v čl. 3 této smlouvy.

pro
za

1.2. Tyto služby bude dodavatel zajišťovat v závodní jídelně VÚ 4854 Pardubice v budově č. 17
na
adrese Pražská ulice, Pardubice, kterou provozuje na základě smlouvy s MO ČR o poskytování
stravování u VÚ 1837 Chrudim č. 181050446, ze dne I. 5. 2018 (dále jen „Smlouva s MO ČR").
1.3. Službamí v oblasti závodního stravování se rozumí:
a)
b)
c)
d)

prodej polévek, hotových hlavních teplých a studených jídel a minutek
prodej doplňkových výrobků vlastní výroby a zboží
office service za dodržení zákonných podmínek
VIP catering za dodržení zákonných podmínek

1.4. Dodavatel dále po dohodě se zákazníkem a na základě jeho písemné objednávky zajistí zvláštní
nadstandardní gastronomické akce, zejména občerstvení při konferencích, obchodních jednáních,
a
pracovních obědech apod., které bude fakturováno samostatně, na základě samostatné
zákazníkem předem odsouhlasené kalkulace. Toto ustanovení platí pro body 1.3. c) ad).
1.5. Dodavatel se zavazuje:
• poskytovat stravovací služby v náležité kvalitě s tím, že opodstatněné připomínky zákazníka
budou neprodleně řešeny
• jídelní lístek na následující týden zveřejnit v jídelně do stfedy předcházejícího týdne
• dodržovat platné právní předpisy pro poskytování stravovacích služeb

2, Zahájení poskytování služby
2. I. Stravování bude zahájeno dnem nabytí platnosti a účinnosti smlouvy pro cca 150 osob ve
stanovenou výdejní dobu závodní jídelny a dle denního řádu velitele VÚ 485 4 Pardubice.

3. Smluvní ceny jídel
3 .1. Smluvní ceny jídel jsou stanoveny podle dohodnutého ceníku, dle přílohy č. 1 této smlouvy.
V
ceně jídel jsou již zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu smlouvy dle
bodu 1.3.a) a 1.3.b) smlouvy. Cena jídel byla stanovena v souladu se závaznými podmínkami pro
poskytování stravování cizím strávníkům ve Smlouvě s MO ČR. DPH bude vyúčtována ke dni
vystavení faktury/daňového dokladu ve výši a způsobem stanoveným platným právním předpisem,
zejm. zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH.
3 .2. Dodavatel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za odebrané jídlo, jest\iže se změní ceny
dle
Smlouvy s MO ČR. V takovém případě je dodavatel oprávněn po uzavření písemného dodatku
k této smlouvě změnit ceny jídel, a to za podmínek v takovém dodatku uvedených.

4. Evidence služeb
4.1.Zástupce zákazníka předá písemně prokazatelně odpovědné osobě uvedené v bodu 7.2. smlouvy,
určené dodavatelem, údaje o zaměstnancích v následujícím formátu:
a) jméno zaměstnance zákazník.a
b) osobní číslo

c)
d)
e)
f)

organizační středisko zaměstnance zákazníka
datum počátku odběru
datum konce odběru (v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance zákazníka)
způsob účtování (kmenový zaměstnanec s odpočtem úhrady ze mzdy, ostatní úhrady)

Odpovědná osoba určená dodavatelem zanese poskytnuté údaje do organizačního seznamu
zaměstnanců zákazníka. Dodavatel odpovídá za vydávání a manipulaci se zaměstnaneckým i kartami

určenými ke stravování zaměstnanců. Karty budou vydávány oproti vratné záloze

Kč/ks

v jídelně.
4.2. V případě nesrovnalostí týkajících se evidence odběratelů/strávníků jsou veškeré záležitosti řešeny
se zástupcem zákazníka odpovědným za tuto oblast. Dodavatel aktualizuje organizační seznam
zaměstnanců zákazníka na základě pfedaných písemných požadavků zákazníka vždy poslední
pracovní den v měsíci, po provedené závěrce.
4.3.Zaměstnanci zákazníka realizují úhradu stravy Gídel), potravin a ostatního zboží v závodní jídelně

fonnou nákupu za úplatu v hotovosti, nebo formou debetního nákupu pomocí vyzvednuté osobní
nepřenosné identifi.kačru karty.

4.4. Pro kalkulaci ceny za odběr stravy, potravin a ostatního zboží, které může zaměstnanec zákazníka
zakoupit za úplatu v hotovosti, nebo úplatu debetní v závodní jídelně, jsou rozhodující informace
předané dodavatelem zástupci zákazníka odpovědnému za tuto oblast. Vyúčtování se provádí
jednou měsíčně za předchozí kalendářní měsíc podle počtu jídel, množství potravin a ostatního
zboží, které odebrali zaměstnanci zákazníka. Podkladem pro fakturaci jsou výstupní sestavy
z účetního programu dodavatele instalovaného v jídelně. Faktury-daňové doklady musí mít všechny
za odběr
náležitosti daňového dokladu požadované platnými právními předpisy. Finální cena
stravy, potravin a ostatruho zboží je předána zákazníkovi nejpozději do třetího pracovního dne
následujícího měsíce po skončení zúčtovacího období formou (TXT) souboru.

5. Vyúčtování
5. i. Vyúčtování bude prováděno měsíčně za předcházející kalendářní měsíc na základě množství
odebrané stravy a zboží zaměstnanců zákazruka. Faktura musí být vystavena na zákazníka a musí
splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, a to zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

číslo faktury a datum vystavení
obchodní tinnu, sídlo dodavatele a zákazníka
číslo smlouvy
IČ a DIČ dodavatele a zákazruka
fakturovaná částka
fakturovaná částka bez DPH
sazba DPH a cena včetně DPH
doložení odebraných počtů stravy dohodnutým způsobem

5.2.Zákazník uhradí dodavateli dotaci za odebraná jídla dle přílohy č. I této smlouvy a odebrané zboží,
rozdíl mezi plnou smluvní cenou jídel a dotací hradí zaměstnanec zákazníka srážkou
z
debetního konta.
5.3. Faktura dle této smlouvy je splatná ve Lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení zákazníkovi.
V
případě prodlení s uhrazením kterékoliv faktury dle této smlouvy je zákazník povinen zaplatit
dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351 /20132 Sb. za každý
i započatý den prodlení.

5.4.Zákazník je oprávněn vrátit da:ň.ový doklad (fakturu), který neobsahuje zákonné a požadované
náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo neobsahuje správné cenové
údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí zákazník důvod vrácení faktury. Dodavatel je povinen vystavit
nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává
běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží lhůta splatnosti
ve stejné
délce, ale ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového
dokladu (faktury) zákazníkovi.

6. Náhradní stravování
6.1. Nárok na zaji štětú náhradního stravování nebo finanční náhrady či nárok na náhradu škody nevzniká
zákazníkovi při uzavření výdejny - závodní jídelny z vážných objektivních důvodů, jako např.
havárie budovy, havárie zařízení, hygienické důvody nezaviněné dodavatelem, vyšší moc, živelní
pohromy, stávky a výluky. V takových případech není dodavatel v prodlení s plněním svých
povinností. Při porušení povinnosti dodavatele zajistit stravování z jakýchkoli jiných důvodů, než
které jsou uvedeny v první větě tohoto odstavce, je dodavatel povinen zaplatit zákazníkovi smluvní
pokutu ve výši
Kč za každý započatý den takového prodlení
s plněním povinnosti,
je-li toto porušení povinnosti výlučně na straně dodavatele.
6.2. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté,
bude písemná výzva k úhradě smluvní pokuty doručena druhé smluvní straně.
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7. Pověření

7. I. Zákazník pověřuje
, zástupce ředitele CL V, tel.
styk s dodavatelem a manažerem restaurace dodavatele.
7.2.Dodavatel pověřuje pro operativní styk se zákazníkem
dodavatele tel:+
e-mail:

pro operativní

, manažerku restaurace

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností do 30.4.2022. Každá ze smluvních stran má právo
tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé straně.
8.2. Výpověď musí být podána písemnou formou. Rozhodující pro posouzení účinnosti výpovědi
její prokazatelné doručení druhé straně.

je

8.3. Smlouva může být ukončena také dohodou stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených
a věrohodně doložených nákladů. Tato smlouva zaniká rovněž v případě, že dojde k zániku
Smlouvy s MO ČR.
8.4. Smlouva může být ukončena i odstoupením jedné strany od smluvního závazku pro podstatné
porušení smlouvy druhou smluvní stranou postupem podle občanského zákoníku.
8.5.Strany této smlouvy sjednávají v souladu s ustanovením§ 1881 odst. 1 občanského zákoníku, že
nelze postoupit pohledávku či pohledávky, které jim vzniknou na základě této smlouvy vůči druhé
smluvní straně, třetí osobě.
8.6. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškeré postupy týkající
se
poskytovaných služeb, jakož i informace a údaje o strávnících zákazníka, zejména jejich osobní

údaje, jsou předmětem obchodního tajemství smluvní strany, popř. podléhají ochraně osobních
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, a tento je považuje z.a důvěrné ve smyslu§ 1730, odst. 2 občanského zákoníku.
8.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední.
Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí
zákazník.
8. &. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a lze ji změnit pouze písemnou dohodou stran
formě postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
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8.9.Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se teprve v budoucnu stalo neplatné, není tím
platnost ostatních ustanovení smlouvy dotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit v takovém
případě chybějící nebo neplatná ustanovení takovým ujednáním, kterým bude splněn zamýšlený
účel smlouvy.
8.10.Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dodavatel obdrží jeden
výtisk a zákazník výtisky dva. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. Nedílnou součástí této
smlouvy je příloha č. 1.
8.11.Účastníci této smlouvy prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich shodné a svobodné
vůle, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:
za dodavatele:

AR AMARK, s. r. o.
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