
SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZOVÁNÍ PRODEJNÍCH
AUTOMATŮ č. 52021169

uzavřená podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, příspěvková organizace
se sídlem Jesenická 3067/1, 106 00 Praha - Záběhlice
10:00639133
zastoupená ředitelkou školy Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D.
jako smluvní partner

a

Automaty CZ, s r. o.
se sídlem Nádražní 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov
10:65415795
DIČ: CZ65415795
zastoupená jednatelem společnosti p. Martinem Fabiánkem
jako provozovatel

uzavírají tuto Smlouvu o umístění a spolupráci při provozování prodejních automatů:

l.
PŘEDIV! ÉT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů mezi stranami smlouvy o umístění a
spolupráci při zajišťování provozu prodejních automatů (dále jen PA) ve vlastnictví
provozovatele, jehož prostřednictvím budou nabízeny studentům a zaměstnancům smluvního
partnera teplé a studené nápoje a potraviny.

2. Smluvní partner se touto smlouvou zavazuje umístit ve svém objektu, k němuž má vlastnické
nebo užívací právo, PA provozovatele, umožnit jeho řádné provozování a provádět pro
provozovatele dále smluvené činnosti související s provozováním PA.

Automat na přípravu teplých nápojů 1x
Automat na potraviny a studené nápoje 1x

Adresa umístění: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 3067/1, PNA 10

II.
CENOVÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní partner a provozovatel se dohodli, že prostory včetně příslušenství budou využívány
pro provozování prodejních automatů v období od září do června, s výjimkou hlavních
ěkolních prázdnin.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vládních opatření či v souvislosti s pandemickou
-situací v ČR, kdy bude provoz školy uzavřen a PA budou mimo provoz, nebude mít
provozovatel povinnost hradit dohodnuté nájemné a energie po dobu uzavření školy.

3. Smluvní strany se dohodly na těchto cenových ujednání:
Částka za pronájem prostor,10.000,- Kč/ěkolní rok
Částka za energie 8.500,- Kč/školní rok
Sponzorský dar ve výši 3.000,- Ké/školní rok
Celková částka 21.500,- K6 bude rozložena do dvou plateb. 1. část bude fakturována
v polovině měsíce října, 2. část bude fakturována v polovině měsíce března.

4. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů a bude zasílán na e-mailovou adresu provozovatele
info@automatycz.cz.



III.
DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
2. Ukončení této smlouvy je možné buď dohodou obou stran, nebo výpovědí smlouvy jednou ze

smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 60 dnů od doručení výpovědi druhé straně (elektronicky
či prostřednictvím CP).

IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Provozovatel se zavazuje umístit a provozovat v objektu smluvního partnera PA při
dodržování všech obecně závazných předpisů, vztahujících se k provozování PA, po dobu
platnosti této smlouvy, zajišťovat pravidelnou obsluhu a doplňování PA, udržovat PA v čistotě
a řádném technickém stavu, vyřizovat případné reklamace a v případě neodstranitelné
poruchy nahradit neprovozuschopný stroj za plně funkční.

2. Smluvní partner bude dbát na příkon el. energie, umožní zaměstnancům provozovatele
přístup k PA za účelem obsluhy, údržby a jejich zavážení zbožím minimálně 1x za 24 hodin
kdykoliv v provozní době objektu, bude spolupracovat s provozovatelem při udržování čistoty
a pořádku v bezprostředním okolí PA, bude neprodleně hlásit provozovateli zjištěné poruchy a
závady umístěných PA, nebo jeho poškození.

v.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a
podepsanými číslovanými dodatky.

2. V otázkách, které smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise pro každou
ze smluvních stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlaěuji, že se před podpisem se smlouvou seznámily, smlouva je v souladu
s jejich svobodnou vůlí a s obsahem smlouvy souhlasí. Toto stvrzují svým podpisem.
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Martin Fabiánek, jednatel
společnosti Automaty CZ, s.r.o.


