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Smlouva o dodávkách služeb a produktů typu 
VENDING a o výpůjčce distribučních a 

prodejních automatů č. ……………. 
 
 

1.    COFFEEBREAK s.r.o.  
se sídlem Ringhofferova, č. 115/1, 155 21 Praha 5 
IČ: 27189805 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 103125 
zastoupená paní Ing. Marií Kazdovou, jednatelkou společnosti 
DIČ: CZ27189805 
Bank. spojení: Živnostenská banka, a.s., pob. Praha, Na Příkopě 20, 113 80 
Praha 1, č.ú. 1032198001/0400 
(dále jen „CFB“) 
 

 
 

2.    ………………………………………..   
   ………………………………………..  
   ……………………………………….. 
   IČ: …………………….. 
   jednající (zastoupený)………………………….. 
   DIČ: …………………………… 
   Bank. spojení: ……………………….., č.ú. ………………… 
   (dále jen „Klient) 
 
    
 
uzavřeli tuto smlouvu o dodávkách služeb a produktů typu VENDING a o výpůjčce automatů 
pro distribuci a prodej vendingového zboží 
 
 

I. 
Definice 

Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, nebo nevyplývá-li to z kontextu, mají níže uvedené pojmy, jsou-li 
uvedeny velkým písmenem, následující význam: 
 
„Vendingové odvětví „ znamená provozování, výrobu a prodej prodejních a distribučních automatů, 
dále dodávání náplní, příslušenství a servis prodejních a distribučních automatů. 
 
„Produkty typu VENDING“ znamená náplně a příslušenství pro distribuční a prodejní automaty 
(např. káva, čaj, cukr, kelímky, balené nápoje, balené potraviny atd.), zejména potravinářské, avšak i 
jiné, určené k prodeji a distribuci výhradně prostřednictvím automatických přístrojů.  
 
„Prodejní 
 a distribuční automat“  znamená vždy automatický přístroj na teplé a studené nápoje, cukroviny, 
stojany na vodu, výrobníky sody, eventuálně přístroje k distribuci dalšího vendingového zboží (např. 
cigarety) různých výrobních značek, typů a kapacit dle přání a potřeb Klienta.   
 
„CFB“ znamená poskytovatele vendingových služeb, tj. půjčitele distribučních a prodejních automatů, 
dodavatele náplní (Produktů typu VENDING) do těchto automatů, dodavatele příslušenství k provozu 
distribučních a prodejních automatů a zajišťovatele dalších služeb souvisejících s jejich provozem a 
údržbou.  
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„Dodavatel“  se rozumí právnická či fyzická osoba uvedená jmenovitě v příloze této smlouvy,  která je 
smluvním partnerem CFB a která bude zajišťovat dodávky náplní (Produktů typu VENDING) do 
distribučních a prodejních automatů.  
 
„Klient“ znamená příjemce vendingových služeb, tj. vypůjčitele a uživatele distribučních nebo 
prodejních automatů, odběratele náplní (Produktů typu VENDING) do těchto automatů jakýchkoli typů, 
tj. polotovarů pro přípravu teplých i studených nápojů, balených nápojů a potravin, cukrovinek atd.  
 
„Smluvní místo“ znamená veškerá místa či provozovny Klienta, kde jsou umístěny prodejní a 
distribuční automaty CFB a jejichž je Klient nájemcem, vlastníkem, spoluvlastníkem apod. 
 
„Ceník CFB“ znamená seznam všech Produktů typu VENDING z nabídky CFB s vyznačením jejich 
aktuálních prodejních cen, jejichž reálným dodavatelem je Dodavatel.  
 
„Sanitace“ znamená provedení úplné dezinfekce vnitřních a vnějších vodních cest, která zaručí, že 
voda projde přístrojem bez jakékoliv kontaminace.  
 

II. 
CFB se zavazuje poskytovat klientu veškeré služby vendingového typu v rámci Vendingového odvětví, 
a to formou bezplatné vypůjčky Prodejních a distribučních automatů, jakož i dodávkami příslušenství.  
Dodávky Produktů typu VENDING zajišťuje Dodavatel. 

 
 

CFB půjčil dnešního dne k bezplatnému užívání Klientu tyto Prodejní a distribuční automaty:  
 

a) značka…………., typ ……………, výrobce ……………………., výrobní číslo ………………… 
pro (káva, voda, balené potraviny)………………………….., počet……………….. . 

b) značka…………., typ ……………, výrobce ……………………., výrobní číslo ………………… 
pro (káva, voda, balené potraviny)………………………….., počet……………….. . 

 
 

III. 
Prodejní a distribuční automat převzal Klient ve Smluvním místě při podpisu této smlouvy. 
 
Podpisem této smlouvy Klient potvrzuje, že Prodejní a distribuční automat je ve stavu způsobilém 
k řádnému užívání.  
 
O převzetí a předání Prodejního a distribučního automatu bude vyhotoven „Předávací protokol“, který 
bude obsahovat výrobní čísla všech předávaných a přebíraných přístrojů na přípravu nápojů. Dojde-li 
k předávání předmětu výpůjčky po částech, v případě, že je půjčováno více přístrojů, vyhotoví se při 
každém převzetí samostatný „Předávací protokol“.  Součástí převzetí a předání předmětu výpůjčky je 
rovněž instalace přístroje a jeho první uvedení do provozu.  
 
 

III. 
Klient bude Prodejní a distribuční automat uvedený v článku I. bezplatně užívat po dobu 1 roku. 
V případě, že CFB neoznámí jeden měsíc před uplynutím této doby ukončení výpůjčky, prodlužuje se 
trvání výpůjčky a platnost a účinnost této smlouvy automaticky o další kalendářní rok.  
 
CFB může požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby zapůjčení.  

 
 

IV. 
CFB je povinen předat Prodejní a distribuční automat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, tj. 
v dobrém technickém stavu. 
 
CFB je povinen při předání Prodejního a distribučního automatu provést odborné zaškolení 
k nakládání s přístrojem a předat manuál obsahující veškeré pokyny k užívání. Podpisem této smlouvy 
Klient potvrzuje, že byl odborně zaškolen, resp. jím pověřený zaměstnanec či jiná osoba, a že převzal 
manuál k obsluze přístroje v českém jazyce.   
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Klient musí při užívání respektovat návod k použití (manuál) a musí dodržovat všechny technické, 
bezpečnostní a hygienické předpisy. Klient rovněž musí dbát při užívání všech pokynů CFB.  
 
Klient je povinen umožnit CFB během trvání výpůjčky prohlídku předmětu výpůjčky za účelem fyzické 
inventarizace a kontroly jeho stavu 
 
Dopravu Prodejního a distribučního automatu do místa předání a zpět Klientu zajišťuje CFB ke své 
tíži.  
 
 

V. 
Doba výpůjčky končí: 

a) uplynutím sjednané doby určité jejího trvání; 
b) jednostrannou písemnou výzvou půjčitele k vrácení přístroje doručenou vypůjčiteli (viz čl. III 

této smlouvy); 
c) dohodou účastníků. 

 
Pokud dojde k vrácení přístroje Klientem CFB po vzájemné dohodě v době trvání výpůjčky, je Klient 
povinen zaplatit CFB odstupné v celkové výši rovnající průměrné měsíční hodnotě odebíraných 
Produktů typu VENDING dle čl. VII této smlouvy za dobu účinnosti této smlouvy. Údaj bude zjišťován 
ze vzájemné fakturace. Toto odstupné není Klient povinen platit dojde-li k vrácení přístroje v průběhu 
10 denní zkušební doby, která začíná dnem předání a převzetí Prodejního distribučního automatu a 
ve které může Klient jednostranně odstoupit od této smlouvy.  
 
 

VI. 
Vypůjčený předmět výpůjčky specifikovaný v čl. I bude užívat výhradně Klient, a to řádně a v souladu 
s účelem, ke kterému obvykle slouží, resp. k němuž je určen.  
 
Klient je povinen zpracovávat na zapůjčených Prodejních a distribučních automatech výhradně 
Produkty typu VENDING dodané Dodavatelem (viz čl. VII této smlouvy), jejichž seznam s aktuálními 
cenami je v příloze této smlouvy.  
 
Klient je povinen užívat Prodejní a distribuční automat řádně a chránit jej před poškozením, ztrátou a 
zničením.  
 
Veškeré závady či poruchy odstraňuje po dobu trvání výpůjčky CFB, přičemž zabezpečí na své 
náklady provedení oprav v autorizovaném servisu výrobce. Výjimku tvoří neprovozuschopnost  
Prodejního a distribučního automatu způsobená mechanickým poškozením v důsledku nedbalosti 
nebo nevhodného užívání přístroje, u nichž zajišťuje CFB opravu na náklady Klienta, jemuž budou 
následně účtovány přefakturací.  
 
Kontakt na CFB: Radek Mahr-vedoucí prodeje, telefon: +420257218518, mobil: +420728061808, 
 e-mail: radek.mahr@coffee-break.cz  
 
V případě závady či poruchy je Klient povinen oznámit CFB neprodleně telefonicky  potřebu provedení 
opravy Prodejního a distribučního automatu a poškozený nebo neprovozuschopný přístroj co 
nejrychleji předat CFB.  
 
V případě výdejníku vody je klient povinen umožnit CFB provést sanitaci nejméně 3x ročně, na 
náklady klienta. 
 
Klient není oprávněn provádět jakékoli úpravy na Prodejním a distribučním automatu, demontovat 
jakékoli jeho části a díly bez souhlasu CFB či v rozporu s jeho pokyny.  
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VII. 
Klient je povinen po dobu výpůjčky Prodejního a distribučního automatu nakupovat pro své potřeby a 
pro provoz Prodejního a distribučního automatu produkty typu VENDING výhradně od Dodavatele,  
jenž zajišťuje dodávky produktů typu VENDING pro CFB. CFB, resp. Dodavatel,  se podpisem této 
smlouvy stává exkluzivním dodavatelem produktů typu VENDING pro Klienta. Rozsah a typy 
dodávaných Produktů typu VENDING jsou vyznačeny v příloze této smlouvy.   
 
Za Produkty typu VENDING je Klient povinen zaplatit cenu stanovenou dle Ceníku Produktů typu 
VENDING CFB v aktuálním znění, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. CFB je oprávněn aktualizovat 
1x ročně Ceník s tím, že je povinen zaslat Klientu každé aktualizované znění Ceníku, jehož znění je 
vůči Klientu účinné dnem doručení Ceníku.  
 
Minimální měsíční odběrní množství Produktů typu VENDING je u LB1000/1100 150 kapslí, u 
LB2200/2300 350 kapslí.V případě zapůjčení výdejníku vody je minimální odběr 5 barelů Dobré vody. 
 
 
 

VIII. 
Klient je povinen vrátit Prodejní a distribuční automat specifikovaný v čl. I této smlouvy nejpozději do 
konce stanovené doby zapůjčení, a to v sídle Klienta, ve stavu v jakém byl předán a převzat 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  
 
Pro případ prodlení s vrácením Prodejního a distribučního automatu dle této smlouvy ve sjednané 
době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z pořizovací hodnoty Prodejního a distribučního 
automatu za každý, byť i započatý den prodlení. Pro účely této smlouvy se pořizovací hodnota 
předmětu výpůjčky stanoví dohodou smluvních stran ve výši 12.000,- Kč.  
 
 

IX. 
Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se ve věcech výpůjčky řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve věcech 
dodávek Produktů typu VENDING (koupě a prodej) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  
 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou prostřednictvím dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami, s výjimkou úpravy ceny dodávaných Produktů typu VENDING zasíláním 
aktuálního Ceníku CFB (viz čl. VII). 
 
Případnou neplatností části smlouvy není dotčena platnost ostatní částí smlouvy.  
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  
 
Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást tvoří určení Dodavatele a přílohu č. 2 aktuální 
Ceník Produktů typu VENDING CFB. 
 
Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Praze dne ……………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………….. 
 za půjčitele       za vypůjčitele 
 
 
 
 



 5

Příloha č. 1  ke smlouvě o dodávkách služeb a produktů typu VENDING a o 
výpůjčce distribučních a prodejních automatů č. …………………………... 

 
 
Dodavatelem ve smyslu definice dle čl. I smlouvy o dodávkách služeb a produktů typu VENDING a o 
výpůjčce distribučních a prodejních automatů, který smluvním partnerem CFB a který bude zajišťovat 
dodávky náplní (Produktů typu VENDING) do distribučních a prodejních automatů, je s účinností od 
………………. : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktní osoby za společnost …………………………………… jsou: 
 
Jméno a příjmení:    Telefon:     Fax:   E-mail: 
 
……………………………………  ……………………. ………………  ………………. 
 
……………………………………  ……………………. ………………  ………………. 
 
……………………………………  ……………………. ………………  ………………. 
 
 
 
Kontakt pro zasílání objednávek: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 


