
Smlouva o režijních nákladech  

ve školní jídelně 

na Labské střední odborné škole a Středním odborném učilišti Pardubice, s. r. o. 

 
 

 

1. Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o. 

U Josefa 118, 530 09 Pardubice 

IČO: 62029754 

(poskytovatel stravování) 

 

a 

 

2. Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s. r. o.  

U Josefa 118, 530 09 Pardubice 

IČO: 25265741 

(příjemce stravování) 

 

uzavírají tuto smlouvu: 

 

I. 

 

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o., rozhodnutím MŠMT 

ČR ze dne 8. dubna 2004 podle § 13 a odstavec 2a § 13b odstavec 3 a odstavec 9 zákona 

č. 564/1990 sb. má oprávnění poskytovat žákům školní stravování. Školní jídelna byla zařazena 

do sítě školských zařízení s účinností od 1. 9. 2004. 

 

 

II. 

 

Režijní náklady na stravujícího se žáka činí 1700,-- Kč na školní rok. Střední škola cestovního 

ruchu a grafického designu, s. r. o., U Josefa 118, 530 09 Pardubice, vybranou částku 850,-- Kč 

na studenta za 1. pololetí zašle hromadně dle vystavené faktury a seznamu strávníků 

do 30. 9. 2022 na účet Moneta Money Bank, a. s., číslo účtu: 9709907524/0600. Vybranou částku 

za 2. pololetí dle vystavené faktury a seznamu strávníků zašle na výše uvedený účet 

do 28. 2. 2023.  

 

III. 

 

V případě, že se žák ze stravování odhlásí v průběhu pololetí, zaplacená částka na režijní náklady 

nebude vrácena. Pokud žákovi není umožněno stravování z důvodu vládních nařízení 

zamezujících docházku do školy, žák bude moci využít možnosti odebírat obědy prostřednictvím 

výdajového okénka. Pokud nebude moci být z důvodu protiepidemických opatření školní jídelna 

v provozu, bude poměrná část ze zaplacené částky žákovi vrácena. 

 

 

 

 

 

 



IV. 

 

Smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. Tato smlouva je uzavřena 

na dobu do 30. června 2023. 

 

 

V. 

 

Účastníci po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 

 

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………… 

Mgr. Ing. Hana Janiková, MBA   Mgr. Zita Štieglerová 

jednatelka      ředitelka, jednatelka 

Labská střední odborná škola    Střední škola cestovního ruchu   

a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.  a grafického designu, s. r. o.   
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