
        D o h o d a  o   b e z h o t o v o s t n í   ú h r a d ě   s t r a v n é h o 
 

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 

B. Smetany 493, Lanškroun 563 01, IČO 612 35 032, DIČ CZ61235032, zastoupená ředitelkou 

Pavlínou Tovtikovou na straně jedné, dále ŠJ 

 

a 

 

pan (í)  ………………………………………………………………………………………   (*) 

 

bytem  …………………………………………………………………………………….…   

(*) Jméno dospělého strávníka nebo rodiče žáka či studenta 

 

Na straně druhé, dále strávník, uzavřeli tuto   d o h o d u : 
 

1. Předmět smlouvy 

ŠJ umožní strávníkovi bezhotovostní úhradu stravného na základě jeho příkazu k povolení 

inkasa z jeho účtu. 

 

2. Způsob provádění inkasa 

Inkaso se provádí k 20.dni v měsíci  a výše inkasní platby je stanovena podle množství 

objednané stravy. 

 

z bankovního účtu strávníka ………………………………………………………………. 

 

variabilní symbol  =  strávník  č. 1……………………………………............. 

  

        strávník  č. 2……………………………….   strávník  č.3 ………………………………. 

 

specifické číslo ……………………..  na běžný účet ŠJ MADORET    27- 4978430207 / 0100 

 

3. Způsob přihlašování stravy 

Strávníkovi se strava na nový měsíc automaticky nepřihlašuje, strávník si stravu objednává na 

příslušných objednávkových terminálech, telefonicky  v kanceláři ŠJ, v pokladně ŠJ  nebo 

online objednávkou. Strávníkovi bude povolen volný finanční limit (minusový finanční 

kredit).  

 

4. Povinnost strávníka 

Strávník je povinen k 20.dni v měsíci zajistit dostatečné množství finančních prostředků na 

svém bankovním účtu pro provedení inkasní platby.  

 

5. Závěrečná ujednání 

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu. 

b) Dohodu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět ve výpovědní lhůtě 1 měsíc, ta 

počíná běžet první den měsíce následujícího poté, kdy byla druhé straně doručena 

výpověď doporučenou poštovní zásilkou. 

c) K okamžitému zrušení dojde v případě  neúspěšného příkazu k úhradě vinou strávníka. 

d) Obchodní smlouva – dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden výtisk.  

 

 

V Lanškrouně dne …………………… 

 

         ………………………………. 

               strávník 

…………………………………       

ŠJ MADORET  Lanškroun, B. Smetany               tel.číslo ……………………..      

 


