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\ 1Smlouva o zajiétém stravovéni
Uzavfené dle § 1746 odst. 2 zékona é. 89/2012 Sb., Obéansky zékonik

Zékladni §kola Cernoéice, pfispévkovi organizace
Zastoupena: Mgr. Ludmilou Zhoufovou, feditelkou,
Sidlo: Pod §1<o1ou 447, 252 28 Cernoéice
1C; 61385158
Cislo new; 20036»:-590766369/0800
na strané jedné (déle jen ,,§kola”)

a

GTH catering zafizeni ékohfiho stravovéni, spol. s r.o.
Zapsané u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloika 67144
Zastoupena: Ing. Tomééem Hubkou, jednatelem
Sidlo:Vysko<‘§i1ova 1481/4, 140 00 Praha. 4
1C; 25753487
na strané druhé (déle jen ,,poskytovate1")

uzaviraji tuto

Smlouvu 0 zajiéténi stravovéni

I.
Pfedmét a fiéel smlouvy .

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, fie pro ékolu zajisti:
a) ékolni stravovéni iékfi ékoly
b) zévodni stravovéni zaméstnancfi ékoly '
c) pfipravu a distribuci jidel pfispévkové organizaci zfizené méstem Cernofice -

Matefské §1<ola Barevny ostrov
d) pfipravu a distribuci jidel jinjrm subjektfim — zaméstnancfim mésta Cernoéice,

a to v souladu s vyhléékou M§MT CR E. 107/2005 Sb., 0 §ko1nim stravovéni, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,vyh1é§ka")

2. Smluvni strany konstatuji, Ze zérovefi s touto smlouvou uzaviraji Néjemni smlouvu,
jejimi pfedmétem je pronéjem prostor kuchyné a jidelny ékoly; Poskytovatel bude
pfipravu a vydej zaji§t’ovat v prostoréch kuchyné a jidehmy ékoly.

II.
Rozsah plnéni

1. Poskytovatel se zavazuje zaji§t’0vat pro ékolu plnéni v tomto rozsahu:
a) vyrobu a vydej hotovych jidel a népojfi
b) zajiéténi doplfikovych jidel



c) zajiéténi jimjch st-ravovacich sluieb
d) dist-ribuce jidel
e) poskytovéni jinych doplfikoxrych sluieb spojemjch se stravovénim

dle podminek uvedenych v této smlouvé.
2. Poskytovatel se v rémci plnéni uvedeného v El. II. odst. 1 pism. a) a c) této smlouvy

zavazuje zaji§t'ovat:
a) Obéd pro iéky ékoly v této skladbé:

O minimailné 1 druh polévky
0 hlavni jidlo z moinosti vybéru minimélné ze 3 druh1°1 (masité,

bezmasité vé. sladkého, salét - zeleninovy, téstovinovy apod.)
0 népoj
0 doph1é1< stravy (napf. kompot, salét, ovoce) podévam] k pfimé

konzumaci v jidehmé
b) Obéd pro déti Matefské ékoly Barevny ostrov v této skladbéz

0 obéd ve skladbé 1 polévka, 1 hlavni jidlo, doph1ék stravy
c) Stravovéni Zékfi ékoly se speciéhmimi dietnimi potfebami — Poskytovatel

zajisfi pfipravu, vydej a pfipadné také distribuci jidla (obéd ve skladbé 1
polévka, 1 hlavni jidlo, népoj a doplnék stravy) pro iéky ékoly se
speciéhfimi dietnimi potfebami, a to na zékladé pfedchozi objednévky a na
odpovédnost zékonného zéstupce iéka ékoly; koncovjr spotfebitel nebo
jeho zékormy zéstupce je povinen pfedem sdélit Poskytovateli dietni
poiadavek a rozsah zdravotniho omezéni

d) Stravovéni zaméstnancfi ékoly a zamésmancfi mésta Cerno§ice v této
skladbé:

0 minimélné 1 druh polévky
0 hlavni jidlo z moinosti vybéru minimélné ze 3 druhi’1(masité,

bezmasité vé. sladkého, salét - zeleninovy, téstovinovy apod.)
0 doph1ék stravy (napf. kompot, salét, ovoce); u zaméstnanc1°1 ékoly

bude doplnék stravy podévén ve formé uréené k pfimé konzumaci
v jidehqé

Doplfikové jidla (napf. snidané, svaéiny) - toto plnéni se Poskytovatel zavazuje
poskytnout na zékladé vyzvy ékoly, podminky poskytovéni této sluiby budou
upraveny samostatnou smlouvou mezi ékolou a Poskytovatelem
Iiné stravovaci sluiby - tyto sluiby spoéivaji vpfipravé a distribuci jidel pfi
mimofédnych akcich ékoly, mésta Cemoéice nebo jim zfizovanych pfispévkovych
organizaci; Poskytovatel poskytne tuto sluibu na pfimou vyzvu ékoly, podminky
poskytovéni této sluiby budou upraveny samostatnou smlouvou mezi ékolou a
Poskytovatelem
Stravovaci sluiby (pfiprava a distribuce jidla) pro cizi strévniky - je uskuteéfiovéna
na zékladé samostatnych dohod s nimi uzavfenymi. Pfiprava jidla probihé
v kuchyni §ko1y, Poskytovatel neprovédi vydej jidla v jidelné ékoly. Cizimi
strévniky nejsou zaméstnanci mésta Cernoéice ani zaméstnanci organizaci
zfizenych méstem Cemofice (véetné déti matefskjrch ékol).



6. Iiné doplfikové sluiby spojené se stravovénim - Poskytovatel se zavazuje
poskytnout skole jiné doplfikové sluiby spojené se stravovénim, a to:

0 Zajistit pravidelnou fiéast svého odpovédného zaméstnance ve
stravovaci komisi (bude-1i skolou zfizena), jejimi cflem je za
spolufiéasti zéstupcfi skoly, zékonnych zéstupcfz Zékfi a zéstupcfi
zaméstnanc1°1 skoly (a pripadné také za fiéasti zéstupcfi jinych
organizaci, pro které Poskytovatel jidlo pfipravuje a distribuuje)
zjisfovéni spokojenosti strévnikfi skvalitou a sloienim
poskytovanych jidel a hledzini moinosti zlepsovéni kvality
poskytovanych jidel a kultury stravovéni

0 Minimélné dvakrét roéné uskuteérrit den otevrenych dveri pro
sirokou veiejnost, umoifiujici seznémeni vefejnosti skvalitou
pripravovanjrch jidel a poskytovanych sluieb spojenou
s ochutnévkou pfipravovanych jidel

0 Tematické dny - po pfedchozi pisemné dohodé se skolou zajistit
pfipravu a vydej tematicky zaméfeného jidla (napf. podzim -
jablkové menu atd.)

Dist-ribuci jidel se rozumi rozvoz hotovych jidel mimo prostor ékoly. Podminky pro
distribuci jidel jsou uvedeny v ‘él. V. této smlouvy.
Poskytovatel je povinen poskytovat ph1éni dle této smlouvy s vyjimkou objektivné
nepredvidanych okolnosti (napf. vis maior); v pfipadé néhlého vypadku dodévky
médii nezbytmjch pro pfipravu jidel m1°12e Poskytovatel upravit rozsah
poskytovaného ph1éni na nezbytné nutnou dobu, avsak vidy pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu skoly.
Poskytovatel se zavazuje, ie nejpozdéji do 60 dn1°1 ode dne doruéeni piserrmé vyzvy
skoly uzavfe se skolou dodatek k této smlouvé éi samostatnou smlouvu, ve které se
zavéiek k pripravé a distribuci min. 45 ks obédfi denné pro klienty Domu
s peéovatelskou sluibou v Cernosicich za cenu 60 KC/jidlo (sloieni polévka, 1 hlavni
jidlo na vybér ze 3 druhfi, dophwék stravy), pokud toto nebude v rozporu se
stanoviskempfislusné hygienické stanice. Toto ustanoveni je dle vfile smluvnich stran
smlouvou o smlouvé budouci.

III.
Doba platnosti smlouvy

Smluvni strany se dohodly na tom, ie tato smlouva je uzavfena na dobu uréitou od 1.
9. 2016 do 31. 8. 2020.



IV.
Préva a povinnosti smluvnich stran

Doba pro vydej jidel (u jidel dle 61. H. odst. 2 pism. a), c) a d) - pro zaméstnance skoly)
bude stanovena Poskytovatelem s ohledem na zaéétek a konec vyuéovéni tak, aby
vydej jidel probéhl po predchozi pisemné dohodé se skolou od pondéli do pétku
v dobé od 11:40 do 14:00 hod. Distribucejide1Materské skole Barevny ostrov (dle él. II.
odst. 2 pism. b) této smlouvy) bude probihat dle poiadavku feditele Materské skoly
Barevny ostrov, Poskytovatel je povinen tento poiadavek akceptovat a jidlo do
matefské skoly distribuovat od pondéli do pétku v dobé uréené feditelem matefské
skoly. Distribuce jidel dalsim subjektfim (dle E1. II. odst. 2 pism. c) - zaméstnanci mésta
Cernosice) bude stanovena dle predchozi pisemné dohody s témito subjekty s ohledem
na potfeby téchto subjektfi tak, aby bylo jidlo pro tyto subjekty k dispozici vidy
v pondéli ai pétek nejpozdéji do 11:00 hod. Distribuce jidel dalsim subjektfim a pro
mimorédné akce bude provédéna vidy dle individuélni dohody.
Poskytovatel je pfi phréni této smlouvy povinen postupovat s odbornou pééi a skolu
ihned upozornit na véechny okolnosti, které mohou mit vliv na kvalitu a véasnost
poskytovaného plnéni; Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy
poskytovat skole doporuéeni sméfujici 1< zabrénéni vzniku skod a k zabrénéni sniieni
kvality poskytovanych s1u2eb a doporuéovat skole zmény vedouci ke zlepéeni
poskytovanych sluieb.
Poskytovatel se zavazuje soustavné zajist'ovat vysokou kvalitu poskytovanych sluieb
a za timto fiéelem se zajisfuje soustavné a v souladu s relevantnimi prévnimi pfedpisy
kontrolovat a skolit své zaméstnance v oblasti hygieny, techniky vaieni, obsluhy
pouiivanych technologickych zafizeni, ekonomického vyuiivéni energii pri pfipravé
jidla, osobniho vystupovéni zaméstnancfi pfi vydeji a distribuci jidla apod. V pfipadé,
2e pfislusnj kontrolni organ zjisti vsouvislosti s pfedmetem phréni této smlouvy
(napr. pfiprava jidel) nedostatky a nafidi opatfeni k népravé, je Poskytovatel 0 této
skuteénosti neprodlené informovat skolu a predat ji kopie vsech pisemnosti, které byly
v této souvislosti pfedény kontrolnimu orgénu a pisemnosti kontrolrfim orgénem
v této véci vydané. Poskytovatel je rovnéi povinen bez zbyteéného odkladu
informovat skolu 0 opatfenich pfijatych pro népravu negafivnich kontrolnich zjisténi.
Pokud je iii v budoucnu bude pro phxéni dle této smlouvy zékonem nebo prisluémjm
stétnim orgénem vyiadovéno povoleni, souhlas éi jiny obdobny dokument, zavazuje
se Poskytovatel takovy doklad ziskat bez zbyteéného odkladu.
Poskytovatel se zavazuje, fie skole umoiniz

a) Minimélné jednou roéné kontrolu vybaveni prostor 1<uchyné,jide1ny a vydejny
jidla

~~ b) Na zékladé Zédosti podané min. 2 dny pfedem kontrolu pfipravy jidla
v kuchyni a kontrolu vydeje jidla v jidehmé a vjldejné; tim neni dotéena
povinnost skoly respektovat hygienické omezeni se vstupem do téchto prostor
spojené

c) Kaidoroéné, na zékladé pisernného poiadavku skoly doruéeného emailemmin.
5 dnfi pfedem umoini skole kontrolu uiivéni a fiplnosti movitjrch véci, které
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1.

jsou predmétem néjmu. Na iédost skoly je Poskytovatel povinen kaidoroérlé,
nejpozdéji do 10 dnfi ode dne doruéeni takové iédosti, provést inventarizaci
movitého majetku na zékladé seznamu pfedloieného ékolou.

Zésobovéni kuchyné a jidelny zajisti Poskytovatel tak, aby co nejméné narusovalo
okoli (mistné i éasové) a zohledfiovalo se probihajici vyuéovéni.
Poskytovatel bez zbyteéného odkladu informuje skolu o jakychkoliv opatfenich
(organizaénich technologickyclr atd.), které mohou Ei maji vliv na poskytovéni ph1éni
dle této smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje, Ze pfi pfipravé jidel bude postupovat v souladu
s pfislusnymi prévnimi predpisy pro tuto oblast relevantnimi tak, aby byla dodriena
poiadované energetické a kvalitativni hodnota vsech jidel pripravovanych a
distribuovanych Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, 2e po celou dobu platnosfi
této smlouvy bude pfi plénovéni a pfipravé jidla respektovat a v maximéhfi moiné
mire zohledfiovat poiadavky skoly a daléich subjel<t|°1, pro které je jidlo pfipravovéno
a/nebo distribuovéno.
Poskytovatel se zavazuje zajistit néhradni stravovéni v pfipadé omezeni éi vypadku
dodévek vody, elektrické energie, dodavatele nebo nemocnosti zamésmancfi, pokud
takovy postup nebude v rozporu s pfisluénymi hygienickymi pfedpisy
Poskytovatel je povinen nejpozdéji do 31. 8. 2016 pisemné sdélit skole osobu
odpovédnou za provoz kuchyné a jidelny a vydejny jidla; v pfipadé zmény v obsazeni
této pozice v prfibéhu platnosti této smlouvy se Poskytovatel zavazuje pisemné sdélit
skole jméno odpovédného vedouciho bez zbyteéného odkladu.
‘dkola zajisti v souladu s pfislusnymi prévnimi pfedpisy a zévaznymi normami revize
zai-izeni kuchyné a jidelny, a to na vlastni néklady. Potvrzeni o vhodnosti pouiiti
zafizeni pfedloii kaidoroéné poskytovateli.

v. '
Videj jidel pfi zajisténi skolniho stravovéni iékfi skoly, zévodniho stravovéni

zaméstnancfi skoly a zaméstnancfi mésta Cernosice
Poskytovatel provédi pfipravu, vydej éi distribuci jidel takto:

a) Zékfim skoly ve véku od 6 let do 10 let véetné a 2ék1°1m skoly ve véku
do 11 let véeiné v jidelné v ul. Komenského 77, Cernosice na zékladé
predchozi objednévky provedené minimélné do 14:00 hod. dne
pfedchézejiciho dni vydeji jidla.

b) Zékfirn ékoly ve véku od 11 let do 14 let v jidelné v ul. Pod skolou 447,
Cemosice bez pfedchozi objednévky formou aktuéhfiho vybéru
z pfipravenych jidel

c) pro zaméstnance skoly bez pfedchozi objednévky formou aktuéhriho
vybéru z pfipravenych jidel

d) zaméstnancfim mésta na zékladé elektronické objednévky uéinéné
nejpozdéji den pfedem do 14:00 hod prostfednictvim elektronického
objednévkového systému

Objednévka jidla se provédi elektronicky, na zékladé pfidéleného vstupniho hesla
nejpozdéji do 10. 9. kaiédého kalendéfniho roku.



Zruseni objednévky jidla je mozné elektronicky, nejpozdéji v den vydeje jidla do 8:00
hod.
Distribuce jidel subjektu uvedenému v Cl. I. odst. 1 pism. c) bude probihat v budové
Matefské skoly Barevny ostrov v ul. Pod Ptéénici 2158 252 28 Cernosice a distribuce
jidel subjektu uvedenému v él. I. odst. 1 pism. d) bude probihat v ul. Riegrova 1209, 252
28 Cemosice
Vydej jidla pro zéky skoly a zaméstnance skoly se uskuteéni v jidehqé skoly na zékladé
elektronické evidence uéinéné prostiednictvim éipu; dalsi podrobnosti tykajici se
pouziti éipfi a podrobnosti tykajici se vydeje jidla (véetné fihrady za jidlo) pro vsechny
subjekty, kterym je na zékladé této smlouvy stravovéni poskytovéno stanovi
Poskytovatel v podminkéch po pfedchozim pisemném souhlasu skoly a subjektfi,
kterym je stravovéni poskytovéno. Tyto podminky se z v1'1le smluvnich stran stanou
nedilnou souéésti této smlouvy.
Distribuce jidel pro zaméstnance mésta bude probihat dovozem jidla do mista dle El. V.
odst. 4 této smlouvy v individuélnich jidlonosiéich ve vlastnictvi strévnildi.

VI.
Pfechod prév a povinnosti z pracovnich vztahfi

Smluvni strany se dohodly, ze ke dni 1. 9. 2016 dochézi k prechodu prév a povinnosti
z pracovnéprévnich vztahfi ve smyslu ustanoveni § 338 odst. 2 a nésl. Zékoniku préce
z pfedévajiciho zaméstnavatele na Poskytovatele. Poskytovatel je pfejimajicim
zaméstnavatelem a zavazuje se uzavfit pracovni smlouvu se vsemi stévajicimi
zaméstnanci skohwi jidehqy skoly, jejichz pracovni pomér bude trvat ke dni 31. 8.
2016Poskytovatel se zavazuje sph1it veskeré povinnosti, kterému prislusi dle § 339 odst.
1 a 2 zékoniku price. A

Smluvni strany zérovefi uzaviraji Delimitaéni smlouvu, ve které upravi pfesny rozsah prév a
povmnosti smluvnich stran v souvislosii s pfechodem prév a povinnosti dle této smlouvy.

VII.

flhracly za poskytované stravovéni
1 Poskytovatel se zavazuje, 2e po celou dobu platnosti této smlouvy bude poskytovat

plnéni za tyto maximélni ceny:
a) Cena jidla dle El. II. odst. 2 pism. a) a c) éini:

¢ I. stupefi (vék 6 - 10 let) 24 K6/jidlo
0 II. stupefi (vék 11 -14 let) 26 Ké/jidlo
0 III. stupen (vék 15 let) 28 K6/jidlo

b) Cena jidla dle él. II. odst. 2 pism. b) éini:
‘~ 0 déti 23 Ké/jidlo (vé. népoje)

0 zaméstnanci matefské skoly - 60 K6 véetné DPH/jidlo
c) Cena jidla dle él. II. odst. 2 pism. d) éini:

0 Zaméstnanci skoly - 60 K6 véetné DPH/jidlo
0 zaméstnanci mésta Cernosice — 60 Ki véetné DPH/jidlo

d) Cena jidla dle C1. II. odst. 5 éini 60 K6/jidlo



in

Cena jidla dle pfedchoziho odstavce stanovené pro jednotlivé skupiny strévnikfi
zahrnuje veskeré néklady spojené s pripravou a vydejem jidla a rovnéz néklady na
distribuci jidla. Zpfisob fihrady ceny jidla 11 zaméstnancfi ékol a skolek je stanoven
prislusnym prévnim predpisem.
Cena jidla dle él. II. odst. 2 pism. e) a f) bude stanovena vzéjemnou dohodou smluvnich
stran v kazdém jednotlivém pfipadé, pfipadné dodatkem k této smlouvé.
Poskytovatel bude fihradu za stravu zaméstnancfr skoly fakturovat mésiéné zpétné dle
pfedem sdéleného pozadavku skoly s ohledem na skuteénost, Ze skola mé moznost
uréitou éést fihrady za jidlo dotovat.

VIII.
Ukonéeni platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy skonéi:
a) Dohodou smluvnich stran
b) Vypovédi kterékoliv ze smluvnich stran s vypovédni dobou 6 mésicfi;

vypovédni doba zaéne plynout prvnim dnem kalendéfniho mésice
nésledujiciho po mésici, ve kterém byla v§rpovéd' doruéena druhé smluvni
strané.

c) Odstoupenim skoly od smlouvy vpfipadé, kdy mu v dfisledku éinnosfi
Poskytovatele v kuchyni éi jidelné nebo vffdejné jidla hrozi nebo vzniké skoda

d) Skonéenim platnosti Néjemni smlouvy uzavirané souéasné s touto smlouvou
Po skonéeni platnosti této smlouvy je Poskytovatel povinen seznémit skolu
s aktuélnim stavem v oblasti poskytovéni stravovéni Poskytovatelem a upozornit ji na
veskeré rizika s timto spojené. t

IX.
Sankce 0

Poskytovatel:
a) V pfipadé poruseni nékteré ze smluvnich povinnosti uvedenych v El. II. odst. 2

této smlouvy (napf. neposkytnuti stanovenébo rozsahu jidla) zaplati
Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 5000 K6 za kazdé takové poruseni
povinnosti

b) V pfipadé poruseni smluvni povinnosti stanovené v 61. II. odst. 6 této smlouvy
(poskytnuti jinych doplfikovych sluzeb spojenych se stravovénim) zaplati
Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 20 000 K6 za kazdé takové poruseni
povinnosti

c) V pripadé poruseni nékteré smluvni povinnosti Poskytovatele stanovené v él.
IV. odst. 1 této smlouvy (zajistit v}'1dej jidla ve stanovené dobé) zaplati
Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 5000 KC za kazdé takové poruseni
povinnosti
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d) V pfipadé poruseni smluvni povinnosti Poskytovatele stanovené v él. IV. odst.
2 (upozornit skolu na vsechny okolnosti majici vliv na kvalitu a véasnost
poskytovanébo plnéni) zaplati Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 5000 Ké

e) V pfipadé poruseni smluvni povinnosti Poskytovatele stanovené v <‘§l. IV. odst.
3 véta druhé a tfeti (informovat skolu o zjiéténychnedostatcich, pfedat ji veékeré
pisemnosti s tim spojené a informovat skolu o pfijatych opatfenich k népravé)
zaplati Poskytovatel smluvni pokutuve vysi 10 000 K6 za kazdé takové poruseni
povinnosti

f) V pfipadé poruseni nékteré smluvni povinnosti Poskytovatele stanovené v él.
IV. odst. 5 (urnoznit skole kontrolu vybaveni kuchyné a kontrolu pfipravy jidla)
zaplati Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 10 000 Ké za kazdé takové poruseni
povinnosti

g) V pfipadé poruseni nékteré ze smluvnich povinnosti uvedenych v él. IV. odst. 7
a 8 (informovat ékolu o opatfenich majici vliv na poskytovéni plnéni a
zohledfiovat pozadavky skoly a dalsich subjektfi tykajici se pozadavkfi na jidlo)
zaplati Poskytovatel smluvni pokutu ve vvsi 5000 K6 za kazdé takové poruseni
povinnosti

h) V pfipadé poruseni smluvni povinnosti Poskytovatele stanovené v él. IV. odst.
10 této smlouvy (zajistlt néhradni stravovémi) zaplati Poskytovatel smluvni
pokutu ve vvsi 20 000 Ké za kazdé takové poruseni povinnosti

i) V pfipadé poruseni smluvni povinnosti uvedené v El. VI. odst. 1 této smlouvy
(zajistit fiplny pfechod prév a povinnosti z pracovnéprévnich vztahfi u
zaméstnancfi skoly) zaplati Poskytovatel smluvni pokutu ve vysi 100 000 Ké

2. Smluvni pokuta dle él. IX. odst. 1 je splatné na fleet skoly uvedeny v zahlavi této
smlouvy do 15 dm°1 ode dne doruéeni pisernné vvzvy skoly (elektronicky doruéené
vyzva se poklédé za vvzvu pisemnou)

X. -
Zévéreéné ustanoveni

1. Tato srnlouva je uzaviréna ve dvou vyhotovenich, z nich po jednom obdrzi kazdé ze
smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyvé plamosti a fiéinnosti podpisem posledni ze smluvnich stran.
3. Iakoukoliv zménu této smlouvy lze provést pouze formou postupné éislovanych

dodatl<1°1 této smlouvy.
4. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji na zékladé své svobodné a vézné

vfile, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Cernosicich dne 9. éervna 2016 V Cernosici 29. éervna 2016

ll .,
Mgr. Lu ' Zhoufové Ing. ‘mils Hubka
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