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Smlouva o zajištění dovozu obědů

Jméno a příjmení: ………………………………….

Datum narození: ……………………………………

Bytem : ………………………………………………………………………………………..

Místo dodávání obědů (pokud je odlišné od bydliště): 
…………………………………………………………………………………………………

(dále jen „příjemce služby“)

a

Charita Litoměřice, 
Gastronomický úsek
Se sídlem Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený vedoucí gastronomického úseku p. Žižkovou Jitkou, na základě zplnomocnění 
k podepisování Smlouvy o zajištění dovozu obědů.
(dále jen „poskytovatel služby“)

uzavírají tuto

Smlouvu o zajištění dovozu obědů jako služby Charity Litoměřice

I.
Druh služby

       Služba Charity Litoměřice je poskytována občanům města Litoměřice a okolí 
do 5 km. od města Litoměřice, kteří se v důsledku zhoršení nebo závažné změny zdravotního 
stavu nebo výrazného omezení hybnosti nejsou schopni si zajistit stravování jiným způsobem, 
např. docházkou do jídelny, restaurace či dopomoci rodiny. Na základě této smlouvy jsou 
příjemci služby dováženy obědy, a to v pracovní dny i ve dny pracovního klidu nebo svátky, 
výjimku tvoří sanitární den, který je vždy v dostatečném předstihu, zpravidla měsíčním, 
předem ohlášen.  

II.
Výběr stravy

      Výběr stravy je prováděn příjemcem služby na základě vyplnění jídelního lístku zpravidla 
na měsíc předem.
V pracovní dny (pondělí – pátek) si příjemce může vybrat ze tří hlavních jídel plus polévky. 
Ve dnech pracovního volna a svátcích je nabízeno jedno až dvě hlavní jídla plus polévka. 

III.
Místo a čas poskytování

     Místem dovozu obědů je bytová jednotka příjemce uvedená ve smlouvě. Čas dovozu 
obědů se řídí místem odběru obědů příjemce na trase pro rozvoz obědů (rozvozové trase) 
v době od 9,00 – 14,00 hodin. 



2

     Dovoz obědů nelze stanovit na určitou hodinu. Lze jen po zařazení do trasy určit 
přibližnou dobu dle obvyklého času dovozu z předešlých dnů s tím, že doba dovozu obědů 
může být ovlivňována neočekávanými událostmi (dopravní situace, povětrnostní podmínky 
apod.) 
    Strava je připravována a rozvážena zaměstnanci stravovacího úseku Charity Litoměřice.

IV.
Úhrada za odebranou stravu

1. Odebrané obědy je nutno zaplatit do 26. dne následujícího měsíce po měsíci, 

v kterém byla strava odebrána (např. za leden je nutno zaplatit nejpozději 

do 26. února)

2. Způsob úhrady: 

platby bankou

- úhradu proveďte na účet 295033378/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte 

své příjmení a jméno, měsíc – za který obědy hradíte) nezadávejte trvalé příkazy, výše 

úhrady se mění dle skutečně odebrané stravy 

platby hotově

-  v pokladně vedoucí gastronomického úseku (Domov seniorů, Zahradnická 1534/4,

Litoměřice)

-  úhradou rozvozářce stravy proti příjmovému dokladu

3. Cena jednoho oběda činí 115,- Kč vč. 15% DPH

Úhrada za dovoz stravy činí 40,- Kč vč. 15% DPH

Poplatek za zapůjčení termo-jídlonosiče činí 50,- Kč vč. 21% DPH/měsíc

V.
Hlášení změn ve výběru stravy

     Příjemce služby se zavazuje, že bude sjednanou službu přijímat v uvedeném rozsahu, místě 

a čase tak, jak je uvedeno ve smlouvě a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

     V případě překážky na straně příjemce služby, která znemožní poskytnutí služby, 

je povinností příjemce odhlásit osobně nebo telefonicky službu nejpozději pracovní den 

předem a to do 12.30 hodin.

V případě odhlašování nebo přihlašování stravy odebírané ve dnech pracovního klidu 

(soboty, neděle, svátky) je nutné tyto změny nahlásit již v den předcházející těmto dnům. 

Kontakty na odhlášení, přihlášení nebo změny v odběru stravy:

vedoucí kuchyně a její zástupce: 417 770 010, 731 557 603, 722 412 317

(v pracovní dny od 7,00 – 12,30 hodin)

Jestliže chcete odhlásit obědy na sobotu, neděli a pondělí, musíte tak učinit v pátek od 

7,00 – 12,30 hodin. Poté už to nelze, program se uzamkne a vy, tyto obědy uhradíte nebo 
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si ty obědy necháte zavézt a nebo si pro ně osobně přijdete do kuchyně gastronomického 

úseku.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Povinnosti příjemce služby

 Příjemce služby je povinen zajistit v době rozvozů stravy bezproblémové převzetí 

objednané stravy (přítomnost v bytové jednotce, poskytnutí klíčů, zajištění odběru 

náhradní osobou apod.) tak, aby nedocházelo ke zdržení předání stravy

 Příjemce je povinen zajistit jak odběr objednané stravy, tak výměnu termo-jídlonosiče 

za čistý, který bude předán pracovnici, která rozváží stravu. 

 V případě zničení, poškození nebo ztráty termo-jídlonosiče bude Charita Litoměřice

požadovat jeho úhradu v plné výši

 V případě ukončení smlouvy o zajištění dovozu stravy je příjemce povinen neprodleně 

vrátit kompletní termo-jídlonosič proti potvrzení o jeho převzetí Charitou Litoměřice.

Manipulace s jídlonosiči

 Termo-jídlonosič je tvořen ze 3ks nerezových jídelních misek a 3 ks vík s upínací rukojetí 

a obalem z umělé hmoty. Termo-jídlonosiče je nutné vždy vracet v kompletním stavu.

 Jednotlivé misky nejsou určeny na vaření či ohřívání pokrmů a tekutin na jakýchkoli 

spotřebičích.

 Při mytí nerezových misek nepoužívejte prostředky obsahující chlor. 

 Termo-jídlonosiče nevystavujte přímému žáru či ohni, došlo by k jejímu poškození. 

 Misky po umytí nedávejte hned od termoobalu, nechejte je řádně vyschnout.

2. Povinnosti poskytovatele služby 

 Poskytovatel je povinen poskytovat sjednanou službu řádně a kvalitně

 Poskytovatel je povinen předložit měsíční vyúčtování poskytované služby po ukončení

kalendářního měsíce a vystavit doklad o zaplacení v hotovosti

 Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět, pokud není služba za předchozí období 

uhrazena

VII.
Podmínky pro ukončení služby

1. Smlouva zaniká: 
 Uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena (v případě smlouvy na dobu 

určitou)

 Úmrtím příjemce služby

 Umístěním příjemce služby do Domova pro seniory nebo jiného obdobného 

zařízení s trvale zajištěnou péčí

 Trvalým odstěhováním příjemce služby mimo město Litoměřice
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2. Poskytovatel služby je oprávněn jednostranně písemně odstoupit od smlouvy: 

 V případě prodlení příjemce služby s úhradou ceny o více než 1. měsíc

 V případě, že odpadl zdravotní nebo jiný sociální důvod na straně příjemce služby, 

který byl důvodem pro uzavření smlouvy o poskytování služby

 V případě, že příjemce služby nevyužívá službu poskytovatele nepřetržitě více než 

3 měsíce

 V případě, že příjemce služby znemožňuje řádné poskytnutí služby nebo brání 

řádnému poskytnutí služby

 V případě, že se příjemce chová k poskytovateli služby, resp. jeho pověřenému 

zástupci v hrubém rozporu s dobrými mravy a pravidly občanského soužití. 

3. Příjemce služby může smlouvu vypovědět kdykoli a bez uvedení důvodů, 

a to písemnou formou. Výpovědní lhůta je řešena dohodou mezi oběma smluvními 

stranami.

4. Poskytovatel služby může smlouvu kdykoli vypovědět, a to písemnou formou. 

Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce 

po doručení výpovědi příjemci služby. 

VIII.
Ostatní ujednání

Tato smlouva je po dohodě s příjemcem uzavřena na dobu :  

• určitou od …………….  do ………..…

• neurčitou od ………………..

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu pro každý z nich. Jeden výtisk 

obdrží příjemce služby a druhý výtisk poskytovatel služby. 

        Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich 

svobodné a omylu prosté vůle. Dále prohlašují, že nebyla uzavřena pod tlakem 

nebo za podmínek nevýhodných pro žádného z nich. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Litoměřicích, dne …………………………

…………………………………………              …………………………………………….

                příjemce služby                                     za poskytovatele služby




