
SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI 
uzavřená v souladu s ustanovením § 489 a násl.  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění   
___________________________________________________________________________ 

 
 SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI  

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

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 „pronajímatel“) 
 
a 
 
Nájemce: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
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 „nájemce“) 
(společně také „smluvní strany“) 
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I. 
Předmět smlouvy 

1. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je výlučným vlastníkem předmětu 
nájmu, a to: 
......................................................... /název kávovaru/ 
......................................................... /typ kávovaru/ 
......................................................... /sériové číslo/ 
......................................................... /hodnota kávovaru/ 
.......................................................... aj.... 
/dále jen „předmět nájmu“/  
/přesná specifikace předmětu nájmu včetně sjednaného příslušenství tvoří nedílnou součást 
této smlouvy, jako jeho Příloha č. 1 této smlouvy/. 
Pronajímatel dále prohlašuje, že je oprávněn s předmětem nájmu disponovat ve smyslu této 
smlouvy.  

2. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají nájem s následnou koupí předmětu nájmu. 
3. Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává nájemci za podmínek sjednaných touto 

smlouvou předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce předmět nájmu přijímá a zavazuje 
se platit za něj sjednané nájemné.   

4. Po uplynutí doby nájmu je nájemce povinen uzavřít s pronajímatelem kupní smlouvu na 
předmět nájmu.  

 
II. 

Doba platnosti smlouvy 
1. Doba nájmu se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne podpisu této smlouvy.   
2. Smlouva nabývá účinností dnem jejího podpisu. Podmínky této smlouvy platí po celou dobu 

její platnosti. Smlouva může být jednostranně ukončena kteroukoliv ze smluvních stran 
pouze v případech uvedených v čl. IX. této smlouvy.  

 
III. 

Nájem 
1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíční nájemné, a to ve výši ..............,- Kč /slovy: 

............../, včetně DPH. 
2. Nájemné je splatné v měsíčních platbách ve výši shora uvedené, a to bezhotovostním 

převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy, oproti pronajímatelem 
vystavené faktuře/a to vždy nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího měsíci, na který 
má být nájemné hrazeno.  

3. Pronajímatel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 10. dne a zaslat ji nájemci. 
4. Nájemné bude pronajímateli hrazeno nájemcem na základě faktury (daňového dokladu) 

vystavené pronajímatelem.  
5. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 10 dnů ode vystavení faktury, není-li 

individuálně sjednána odlišná splatnost. Bude-li faktura hrazena hotově, je součástí 
daňového dokladu (faktury) příjmový pokladní doklad. 

6. Dnem splatnosti se míní den připsání peněžních prostředků na účet pronajímatele nebo den 
úhrady v hotovosti v sídle pronajímatele.  

7. Nájemce je povinen složit v hotovosti při podpisu této smlouvy k rukám pronajímatele 
akontaci na předmět nájmu ve výši ............,- Kč. Částka složená nájemcem jako akontace se 
nájemci nevrací, a to ani po skončení či zániku této smlouvy.    
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IV. 
Předání a převzetí předmětu nájmu 

1. Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu nájemci nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne podpisu této smlouvy.  

2. Spolu s předmětem nájmu je pronajímatel povinen dodat také veškeré doklady vztahující se 
k předmětu nájmu a jeho užívání.   

3. Pronajímatel je povinen nájemce řádně proškolit o užívání a údržbě předmětu nájmu. Splnění 
této povinnosti bude zaznamenáno v předávacím protokole.  

4. Nájemce je povinen dodaný předmět nájmu převzít a ihned po převzetí předmět nájmu 
prohlédnout, a to takovým způsobem, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možno zjistit, 
při vynaložení odborné péče. A dále je nájemce povinen za účasti pronajímatele provést 
zkušební provoz předmětu nájmu. V případě, že bude předmět nájmu vykazovat zjevné vady, 
je nájemce povinen tyto u pronajímatele písemně uplatnit, a to ihned v rámci předávacího 
procesu. Přičemž zjevnými vadami se rozumí vady předmětu nájmu, které nájemce měl a 
mohl zjistit při této prohlídce a zkušebním provozu, a to např. vady typu, funkce a dále vady 
spočívající v poškození, které je na první pohled zjevné.  

5. O provedeném předání a převzetí předmětu nájmu pořídí smluvní strany zápis ve formě 
předávacího protokolu, který bude opatřen podpisy smluvních stran, případně osob 
pověřených za ně předmět nájmu předat a převzít. V případě, že nájemce odmítne předmět 
nájmu převzít v důsledku zjevných vad na zboží, je povinen tuto skutečnost zaznamenat 
v předávacím protokole. 

6. Předávací protokol tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2. 
 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Nájemce je povinen:  
a. řádně a včas platit sjednané nájemné  
b. řádně prostudovat návod k užívání předmětu nájmu 

c. starat se o předmět nájmu s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen dodržovat 
instrukce a pokyny, které mu byly sděleny ze strany pronajímatele, jakož i pokyny 
uvedené v návodu k užívání předmětu nájmu 

d. užívat předmět nájmu v souladu s jeho účelem a užívat jej s odbornou péčí 
e. pojistit na své náklady předmět nájmu  

2. Nájemce není oprávněn: 
a. s předmětem nájmu dále nakládat, zejména není oprávněn poskytnout předmět 

nájmu do užívání či podnájmu třetí osobě  
3. Pronajímatel je povinen: 

a. nainstalovat nájemci předmět nájmu 
b. seznámit nájemce s předmětem nájmu, včetně způsobu užívání a čištění   

4. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je po celou dobu trvání nájemního vztahu ve 
vlastnictví pronajímatele.  

5. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na předmětu nájmu nese nájemce, a to po 
celou dobu trvání nájemního vztahu a také v mezidobí po skončení nájemního vztahu do 
doby uzavření kupní smlouvy.   
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VI. 
Odpovědnost za vady předmětu nájmu 

1. Vyskytnou-li se v době trvání nájemního vztahu na předmětu nájmu vady, je nájemce 
povinen ihned, nejpozději však do druhého pracovního dne o tomto písemně informovat 
pronajímatele. 

2. Pronajímatel je povinen do 48hodin od obdržení informace o vyskytnutí vady, provést sám 
servis předmětu nájmu a pokusit se vady odstranit.  

3. Nájemce není oprávněn, a to v žádném případě, opravovat sám vady předmětu nájmu. 
4. V případě, že vady neodstraní sám pronajímatel budou takovéto vady předmětu nájmu 

řešeny pronajímatelem v rámci záručního servisu/reklamace přímo u výrobce předmětu 
nájmu.  

5. Pokud se bude jednat o vadu, jejíž oprava nebude kryta v rámci záručního servisu či bude-li 
reklamace zamítnuta, nechá tuto vadu pronajímatel odstranit v autorizovaném servisu. 
Náklady na takovouto opravu nese nájemce. 

6. Po uplynutí lhůty stanovené v odst. 2. tohoto článku a po celou dobu odstraňování vad 
předmětu nájmu, má nájemce právo na poskytnutí náhradního předmětu nájmu, a to 
bezplatně. Dle uvážení pronajímatele může být nájemci poskytnut náhradní předmět nájmu i 
před uplynutím této lhůty.  

7. Pronajímatel neodpovídá za vady zjevné po uplynutí lhůty stanovené k oznámení těchto vad 
dle čl. IV. této smlouvy. 

8. Nájemce bere na vědomí, že přejímá odpovědnost za předmět nájmu v případě jeho odcizení 
či zničení a je v takovémto případě povinen nahradit pronajímateli hodnotu předmětu nájmu 
v plné výši, v případě, že tato nebude kryta z uzavřeného pojištění.  

9. Nájemce nese odpovědnost za jakékoli mechanické poškození či poškození způsobené 
nesprávným užíváním předmětu nájmu.  

 
VII. 

Prodlení a smluvní pokuta 
1. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného, si smluvní strany sjednávají smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. 
2. V případě, že nájemce poruší jakékoliv smluvní povinnosti stanovenou mu touto smlouvy, je 

povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé 
porušení povinnosti.  

3. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy dle čl. X. této smlouvy, a to z důvodu ležícího 
na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši hodnoty 
kávovaru.  

4. V případě, že pronajímatel neposkytne nájemci po dobu odstraňování vad předmětu nájmu 
náhradní předmět nájmu, je povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši jednoho 
měsíčního nájmu.  

5. Poruší-li nájemce tuto smlouvu podstatným způsobem, v důsledku čehož pronajímatel 
odstoupí od této smlouvy, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
hodnoty kávovaru. 

6. Poruší-li pronajímatel tuto smlouvu podstatným způsobem, v důsledku čehož nájemce 
odstoupí od této smlouvy, zavazuje se pronajímatel uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě 
smluvní pokuty.  

8. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, a to 
ani, když výše náhrady škody přesáhne výši smluvní pokuty.  
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VIII. 

Náhrada škody 
1. Smluvní strana, která poruší povinnost z tohoto závazkového vztahu, je povinna nahradit 

škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení této povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

2. Těmito okolnostmi vylučujícími odpovědnost se zejména rozumí takové okolnosti, které 
nastaly nezávisle na vůli této smluvní strany a způsobily tak porušení její povinnosti. Strana, 
která porušuje svou povinnost je povinna oznámit druhé smluvní straně překážku, jež ji brání 
ve splnění jejich povinností, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této překážce 
dozvěděla.  

3. V případě ztráty či zničení předmětu nájmu, a to i nezaviněného přímo nájemcem, je nájemce 
povinen nahradit pronajímateli takto způsobenou škodu, a to v plné výši.  

 
IX.  

Ukončení smlouvy 
1. Smlouva může být ukončena dohodou mezi smluvními stranami. Dohoda musí mít písemnou 

formu a musí v ní být uvedeno datum, ke kterému končí platnost/účinnost této smlouvy.   
2. Žádná ze smluvních stran nemůže ukončit tuto smlouvu výpovědí.  
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, a to v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být 
učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Doručením odstoupení od 
smlouvy smlouva zaniká.  

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany nájemce je: 

 prodlení s úhradou nájemného, a to o více než 15 dnů, 

 hrubé nebo opakované méně závažné porušování povinností vyplývajících z této 
smlouvy, 

 vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, zamítnutí návrhu k prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku, prohlášení o zastavení plateb. 

5. Podstatným porušením smlouvy ze strany pronajímatele je: 

 opakované neposkytnutí servisu ve lhůtě do 48 hodin 

 opakované nedodání náhradního předmětu nájmu 
6. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, je nájemce povinen 

nejpozději do 3 pracovních dnů odevzdat předmět nájmu pronajímateli. O vrácení předmětu 
nájmu jsou smluvní strany povinny vyhotovit předávací protokol, kde budou zaznamenány 
případné vady předmětu nájmu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení vzniklému za dobu 
trvání nájmu. V případě vad, poškození či chybějících částí je nájemce povinen tyto 
pronajímateli uhradit.  

7. Pronajímatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mezi týmiž smluvními 
stranami nedojde k uzavření či dojde k pozbytí platnosti a účinnosti rámcové smlouvy kupní 
uzavírané mezi týmiž smluvními stranami, jejímž předmětem je prodej kávy. 

8. Strana, jež odstoupí od smlouvy v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, má 
právo na náhradu nákladů spojených s tímto odstoupením. Tím není dotčen nárok této 
smluvní strany na náhradu škody ani úhradu smluvní pokuty.  

9. Ukončení účinnosti této smlouvy se nedotýká nároků smluvních stran na náhradu škody 
vzniklé porušením této smlouvy, nároků na náhradu smluvních pokut a úroků z prodlení, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, rozhodce, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu za již odebrané zboží, jakož i jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.  
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X. 

Vznik kupní smlouvy 
1. Po uplynutí doby nájmu je nájemce povinen uzavřít s pronajímatelem kupní smlouvu, na 

základě které prodá pronajímatel nájemci předmět nájmu, a to za symbolickou kupní cenu ve 
výši 1,- Kč. 

2. Smluvní strany se zavazují uzavřít tuto kupní smlouvu do 5-ti pracovních dnů ode dne 
ukončení nájemního vztahu.  

3. V kupní smlouvě bude mít pronajímatel postavení prodávajícího, nájemce bude v postavení 
kupujícího.  

4. Uzavřením kupní smlouvy a úplným uhrazením kupní ceny přejde na nájemce/kupujícího 
vlastnické právo k předmětu nájmu/koupě.  

5. Písemné vyhotovení kupní smlouvy zajistí pronajímatel.  

 
XI. 

Rozhodné právo a řešení sporů 
1. Tato smlouva a její výklad se řídí zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění a 

dalšími platnými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 409 a násl. obchodního 
zákoníku, v platném znění. 

2. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové 
spory z této smlouvy, jakož i spory, které by  v budoucnu vznikly z právního vztahu 
založeného touto smlouvu, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných 
insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn 
rozhodovat jako rozhodce: Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., s místem výkonu Ambrožova 6, 635 
00 Brno. V případě, že by rozhodce doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. nemohl z objektivních příčin 
rozhodovat vyvstalý spor, tak se smluvní strany dohodly na tom, že spor bude rozhodovat 
rozhodce JUDr. Karel Schelle, ml., LL.M., místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. 
Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze 
na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné 
materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude 
konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí 
nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen 
spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.  

a. Náklady rozhodčího řízení tvoří:  

 poplatek za rozhodčí řízení činí 3% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 
5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu 
rozhodce, 

 b) zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím 
řízení. 

b. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita 
příslušná ustanovení občanského soudního řádu. 

c. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato 
doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí 
doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený 
rozhodce sám.   

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je platná a účinná od dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.  



SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI 
uzavřená v souladu s ustanovením § 489 a násl.  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění   
___________________________________________________________________________ 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá se 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení při jejím podpisu. 

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky. 

4. Hovoří-li se v této smlouvě o písemné formě, tato je splněna také, je-li úkon učiněn 
prostřednictvím emailu nebo faxu.  

5. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) smluvní straně, doručuje se na 
poslední známou adresu dotčené smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o 
poslední adresu písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána 
korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Jestliže se při doručování 
poštou nepodaří doručit jedné ze smluvních stran písemnost jí určenou na poslední známou 
adresu a jiná adresa nebude odesílateli známa, považuje se třetí den od vrácení nedoručené 
zásilky odesílateli za den doručení, i když se o tom adresát nedozvěděl. Odepřel-li adresát 
bezdůvodně písemnost přijmout, je písemnost doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno. 
Platné a účinné je též doručování do datové schránky. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá 
tato skutečnost žádný vliv na platnost a účinnost ostatních smluvních ujednání. Současně se 
smluvní strany zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným a 
účinným, jehož obsah se bude vůli stran vtělené do původního ustanovení co nejvíce 
podobat.  

7. Smluvní strany prohlašují, že všem ustanovením uzavírané smlouvy porozuměly, smlouva 
odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji neuzavřely v tísni, za nápadně nevýhodných 
podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
V Brně dne…………………………..……………………  V …………………………………. dne ……….………. 
 
 
Za Moka Caffe s.r.o.: ………..…………………………….  Za nájemce:…………………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….   ……………………………………………………………….. 
podpis zástupce Moka Caffe s.r.o a razítko        podpis nájemce a razítko 

 
 

 


