
SMLOUVA O VÝPUJČCE 

uzavřená v souladu s ustanovením § 489 a násl. 

 

 
 SMLOUVA O VÝPUJČCE  

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 
 
Půjčitel: 
 

MOKA CAFFE s.r.o. 
IČ:    29257565 
DIČ:   CZ 29257565 
Sídlo:   Botanická 606/24, Brno 60200 
Zapsaný v:  Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 68802 
zastoupen:  ……………………………………………………………………………………………….. 
Bankovní spojení: 2691477359/0800 Česká spořitelna 
Tel:    +420 603 368 416 
Email:   Inko@mokacaffe.cz 
Adresa pro doručování zásilek (je-li odlišná od sídla): 
   Rokycanova 823/3, Brno 615 00 
 
 (dále jen „pújčitel“) 
 
a 
 
Vypůjčitel: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
IČ:    ………………………………………………….. 
DIČ:   …………………………………………………… 
Sídlo:   ……………………………………………………………………………………………….. 
Zapsaný v:  ……………………………………………………………………………………………….. 
Jednající:  ……………………………………………………………………………………………….. 
/zastoupen:  ……………………………………………………………………………………………….. 

(plná moc přiložena) 
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………………………….. 
Tel:    …………………………………................... 
Fax:   ………………………………………………….. 
Email:   …………………………………………………… 
Adresa pro doručování zásilek (je-li odlišná od sídla): 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
Pracovníci oprávnění jednat jménem kupujícího: 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
(dále jen „vypůjčitel“) 
(společně také „smluvní strany“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
Půjčitel, za účelem prodeje pražené kávy, zapůjčuje vypůjčiteli k užívání věci, které jsou 
předmětem výpůjčky, a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

II. 
Předmět výpůjčky 

       
      1. Předměty uvedené na dodacím listě číslo ……………………… 
          
      2.  Výpůjčitel zkontroloval předměty výpůjčky, seznámil se s jejich obsluhou a funkcemi 

     a potvrzuje, že je převzal v řádném funkčním stavu. 
 

III. 
Doba výpůjčky 

 
      Doba výpůjčky  a trvání této smlouvy je sjednána na dobu …………… let 
 

IV. 
Podmínky výpůjčky 

 
1. Vypůjčitel se zavazuje zpracovávat na zapůjčených předmětech pouze a výhradně kávu           

dodávanou firmou MOKA CAFFE s.r.o.po celou dobu zapůjčení a to až do okamžiku 
jejichvrácení a to i v případě ukončení stanovené doby a následnému převodu doby 
trvání výpůjčky na dobu neurčitou, kde výpovědní lhůtou je jeden měsíc. 

 
2. Vypůjčitel se zavazuje umístit předměty výpůjčky ve svých provozovnách 

……………………….…………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………….… 
 …………………………………………………………………….… 
 tj. na místech odsouhlaseným zástupcem půjčitele. 
 

      3. Vypůjčitel je povinen zapůjčené věci chránit před ztrátou a zničením a pojistit je na 
své náklady. V případě nepojištění a následné ztrátě, poškození eventuálně krádeži je 
uhradí v plné výši hodnoty předmětu cen uvedených na dodacím listě. Vinkulace 
pojistné částky sjedná na vrub půjčitele.                       

         
      4. Vypůjčitel se zavazuje užívat předměty výpůjčky způsobem obvyklým pro užívání   
             tohoto typu zařízení.  
                               

5. Vypůjčitel se zavazuje zajistit předchozí povolení pro případ nutnosti souhlasu jiných 
subjektů s instalací předmětu výpůjčky 

 
6. Vypůjčitel není oprávněn přenechat věc do užívání jinému subjektu a to ani k účelu 

touto smlouvou dohodnutému. 
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7. Vypůjčitel je povinen hlásit okamžitě půjčiteli jakékoli poškození, poruchu, nebo 
odcizení předmětu vypůjčky. 

 
8. Náklady spojené s dopravou, instalací a servisem předmětu výpůjčky jde na vrub 

půjčitele, vyjma případů, kdy výpůjčitel nezajistil správné užívání předmětů výpůjčky. 
V případě nefunkčnosti zapůjčeného předmětu půjčitel zajistí na své náklady jeho 
výměnu nejpozději do 7 dní. 

 
9. Výpůjčitel je povinen vrátit zapůjčené předměty ihned, jakmile je nechce nebo 

nemůže používat k účelům, ke kterým si je zapůjčil. 
 
10. Zapůjčené předměty je vypůjčitel povinen vrátit při přerušení nákupu kávy delším než 

30 dní od uskutečněného posledního nákupu od půjčitele, a to i přesto, že stále 
prodává zboží, dodané půjčitelem. V případě nepředvídatelných okolností, které 
znemožňují výpůjčiteli nákup zboží od půjčitele, je nutno požádat o písemný souhlas 
s pokračováním doby výpůjčky. 

 
11. Vypůjčitel se zavazuje k odběru minimálně …………. kg zrnkové kávy měsíčně, po dobu 

trvání smlouvy. V případě uplynutí doby výpůjčky………….. let se tento závazek ruší.   
 

V. 
 

Ukončení výpůjčky a smluvní pokuta 
 

1. Smlouvu může vypůjčitel ukončit písemnou formou bez udání důvodů s výpovědní 
lhůtou 14 dní od doručení této výpovědi půjčiteli, její ukončení bude platné až po 
uhrazení veškerých závazků, vyplývajících z této smlouvy tedy i doúčtování nesplnění 
množství neodebrané kávy do koncesjednané doby trvání smlouvy. 

 
2. Smlouvu může půjčitel okamžitě zrušit pouze za předpokladu neplnění nebo 

porušování smluvních ujednání v této smlouvě výpůjčitelem a při poškozování 
dobrého jména půjčitele. 

 
3. Pro vrácení předmětu výpůjčky po ukončení smlouvy je stanovena lhůta 10 dní. 
 
4. Vypůjčitel se zavazuje předat půjčiteli zpět předmět výpůjčky po ukončení smlouvy 

bez zbytečného prodlení v řádném stavu, odpovídajícímu běžnému opotřebení. O 
stavu vrácených předmětů bude sepsán předávací protokol a případné následné 
odstranění poruch nebo škod bude vyúčtováno vypůjčiteli. 

 
VI. 

 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 
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2.   Smluvní vztah se v případech neupravených touto smlouvu řídí zák. č. 40/1964 Sb. - 
občanským zákoníkem v platném znění.  

 
3. Případnou neplatností části smlouvy není dotčena platnost ostatních částí smlouvy. 
 
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli za jednostranně výhodných podmínek a že si ji přečetly a 
souhlasí s jejich obsahem, což stvrzují svým podpisem. 

 
5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, a každá strana obdrží po jednou 

vyhotovení. 
 

 
Dne …………………… 
 
 
 
 
       ……………………………………………                                         ………………………………………………... 
      za půjčitele MOKA CAFFE s.r.o.                                                          za vypůjčitele 


