
Smlouva o užívání schránek v Penguin Boxu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Penguin Box s.r.o. 
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČ: 05770670 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 97937 

zastoupena Mgr. Annou Smolíčkovou, jednatelkou 

(dále jako „Dodavatel“) 

a 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 
se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 
IČ: 70947422 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod Pr 348  

zastoupena Ing. Janem Kaňkou, ředitelem 

 (dále jako „Partner“) 

(Dodavatel a Partner společně dále jen „Smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě též jen 
„Smluvní strana“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

Účel smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny vstupovat do právních vztahů a že jsou
oprávněny činit právní jednání, ke kterým jsou plně způsobilé.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim není známo, že by byli úpadci či dlužníky v insolvenčním
řízení, a dále pak, že jim není známo, že by byl podán proti nim insolvenční návrh, a ani proti
nim není vedeno jakékoli řízení o výkonu rozhodnutí či exekuční řízení.

3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody, které by jim vznikly v důsledku nesprávnosti
těchto prohlášení.

4. Dodavatel prohlašuje, že provozuje jedinečnou síť multifunkčních sběrných a ukládacích
boxů integrovaných do kovového kontejneru s názvem Penguin Box. Partner, jakožto
provozovatel veřejné knihovny prohlašuje, že má zájem využívat Schránky v Penguin Box
pro účely výdeje a vrácení vypůjčených knih pro veřejnost.
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5. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při využívání
Penguin Boxu.

II. 
Definice 

1. Penguin Boxem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné multifunkční zařízení
exteriérové výdejny a sběrného místa zásilek, které vlastní a provozuje Dodavatel.
Podrobná specifikace a popis funkčnosti Penguin Boxu je uveden v příloze č. 1 této
smlouvy. Penguin Box je evidován pod ser. číslem 206 a je umístěn na ulici Dvacátá, na
pozemku 1119/16, naproti vstupu do budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ze severní
strany. Zařízení bude umístěno na travnatý povrch, na úrovni místnosti N1.22 Knihařská
dílna, se zajištěním odstupové vzdálenosti od objektu 4.15 m.

2. Schránkou se pro účely této smlouvy rozumí ukládacích box pro vložení a výdej zásilek,
který je součástí Penguin Boxu. Počet Schránek v Penguin Boxu je 16.

3. Provozním řádem se pro účely této smlouvy rozumí dokument upravující popis funkčnosti
Penguin Boxu a podmínky používání Penguin Boxu a Schránek, jakožto i další pravidla
týkající provozu Penguin Boxu, včetně Reklamačního řádu. První verze Provozního řádu je
dostupná na webových stránkách www.penguinbox.cz.

III. 
Předmět smlouvy a účel smlouvy 

1. Dodavatel tímto přenechává Partnerovi, jakožto provozovateli veřejné knihovny, k užívání
Schránky za účelem uložení a výdeje vypůjčených knih pro veřejnost. Partner se zavazuje
Dodavateli za užívání Schránek zaplatit sjednanou cenu.

2. Partner se zavazuje, že bude Schránky využívat výlučně za sjednaným účelem.

3. Počet Schránek dostupných k užívání pro Partnera je závislý od aktuální kapacity a
vytíženosti Penguin Box, jelikož tento neslouží pouze pro potřeby Partnera.

IV. 
Cena a platební podmínky za užívání Schránek 

1. Partner se zavazuje za užívání 1 Schránky ve sjednané lhůtě zaplatit Dodavateli poplatek za
užívání ve výši 30 Kč (slovy třicet korun českých) + DPH. Od vytvoření rezervace Schránky
ze strany Partnera prostřednictvím rezervačního systému Dodavatele dostupném na adrese
www.penguinbox.tech, začíná běžet lhůta 48 hodin pro vložení zásilky do Schránky a pro
vyzvednutí zásilky ze Schránky.

2. V případě, že Partner (nebo jeho zákazník) Schránku neuvolní (nevyzvedne si její obsah) ve
lhůtě 48 hodin od vytvoření rezervace Schránky, je Partner povinen Dodavateli zaplatit další
poplatek ve výši 30 Kč + DPH. Dále je v takovém případě Dodavatel oprávněn Schránku
otevřít, její obsah vyzvednout a uložit ho v jeho úložném skladu na adrese Pražská 2536/7,
678 01 Blansko (Areal Metra). Partner je následně povinen uložený obsah Schránky
vyzvednout ze skladu Dodavatele, a to na vlastní náklady.
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3. Schránky je možné využívat také pro vrácení zásilek (vypůjčených knih od Partnera) od 
zákazníků Partnerovi, přičemž platí podmínky dle čl. IV odst. 1 a 2 obdobně.  

4. Poplatky za užívání Schránek budou Partnerovi ze strany Dodavatele vyfakturovány každý 
kalendářní měsíc, přičemž splatnost faktury činí 15 dní ode dne jejich doručení Partnerovi; 
faktury budou zasílány na emailovou adresu Partnera uvedenou v čl. VII. odst. 6 této 
smlouvy. Faktury musí mít všechny náležitosti daňových dokladů a musí odpovídat platným 
právním, zejména daňovým předpisům. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné 
nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je smluvní strana, která takovou fakturu 
obdržela, oprávněna jí druhé smluvní straně vrátit ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejího 
prokazatelného doručení s uvedením důvodu vrácení, jinak se má za to, že fakturovanou 
částku uznává po právu. V případě vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury. 

 
5. Partner bere na vědomí, že velikost jednotlivých Schránek je různá, přičemž sjednaná cena 

za užívání je jednotná pro všechny velikosti Schránek. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Dodavatel se zavazuje, že bude po dobu trvání této smlouvy Penguin Box a obslužný 

informační systém (software) udržovat v provozuschopném stavu a bude zajišťovat jejich 
servis a údržbu. V případě poruchy zabezpečí Dodavatel provozuschopnost Penguin Box 
nejpozději do 24 hodin od zjištění, nebo nahlášení závady; po tuto dobu není zodpovědný 
za škodu vzniklou výpadkem provozu zařízení. Dodavatel se zavazuje zajistit na své náklady 
připojení a provoz Penguin Boxu k internetu a pojištění Penguin Boxu a obsahu Schránek 
proti poškození, živelné události, nebo odcizení až do výše 5.000 Kč. 

 
V případě řešení servisu, údržby či odstranění poruchy je Dodavatel povinen oznámit tuto 
skutečnost a svoji přítomnost na bezpečnostní velín objektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT (tel. 

nebo ). 
 
2. Partner je povinen se při užívání Schránek řídit Provozním řádem a dalšími pokyny 

Dodavatele, v opačném případě Partner odpovídá za škodu. S ohledem na skutečnost, že 
Penguin Box je zařízením nově uvedeným do provozu, je Dodavatel oprávněn Provozní řád 
dle potřeby jednostranně měnit, s čím Partner bezvýhradně souhlasí.  

 
3. Dodavatel neodpovídá za obsah Schránek v užívání Partnera, nebo za jeho poškození 

v případě, že není přímo způsobené Dodavatelem, nebo provozem Penguin Box. 
 
4. Dodavatel poskytne Partnerovi přístupové údaje k uživatelskému účtu rezervačního systému 

dostupném na www.penguinbox.tech.  
 
5. V případě, že se Partner prokazatelným způsobem přičiní o to, že Dodavatel umístí v rámci 

obce sídla Partnera další Penguin Box a Dodavatel za tímto účelem uzavře se třetí osobou 
smlouvu o umístění Penguin Box, poskytne Dodavatel Partnerovi jednu Schránku č. 3 o 
rozměrech 33x39x67 cm  v Penguin Box umístěném v místě dle čl. II. odst. 1, nebo jiném 
Penguin Box dle dohody stran, k dlouhodobému užívání za cenu 1 Kč + DPH měsíčně, 
maximálně však po dobu trvání této smlouvy mezi Partnerem a Dodavatelem. 
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6. Partner je oprávněn umístit na Penguin Box vlastní polep po předchozím odsouhlasení 
Partnera, který schválí design, rozměr a umístění takového polepu. 

 
VI. 

Doba trvání smlouvy 
Předčasné ukončení smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců ode dne jejího uzavření.  
 
2. Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů, která 

začíná běžet od doručení písemné výpovědi druhé straně, a to z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou; vypovědět smlouvu je však možné až po 
předchozím písemném upozornění porušivší smluvní strany na podstatné porušení smlouvy 
a výzvě k nápravě, přičemž porušivší smluvní strana nezajistí nápravu ani do 3 kalendářních 
dnů po obdržení výzvy. Pokud dojde k opakovanému podstatnému porušení smlouvy 
porušivší smluvní strany stranou z téhož důvodu, další písemné upozornění se již jako 
podmínka výpovědi smlouvy nevyžaduje. Odstoupení od smlouvy není možné. 

 
3. V případě, že Dodavatel po skončení této smlouvy zjistí obsah Schránek v přechozím užívání 

Partnera, bude tento obsah přenechán Partnerovi v úložném skladu Dodavatele k 
vyzvednutí; za takový obsah Schránek a případně vzniklou škodu vůči třetím osobám nese 
odpovědnost Partner.    

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. 
 
2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků smlouvy po vzájemné 

dohodě Smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 

obdrží po jednom paré. 
 

4. Vztahy dle této smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2009 Sb., občanský zákoník. 
Partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Partner prohlašuje, že se necítí být a nepovažuje se za 
slabší smluvní stranu v porovnání s Dodavatelem a s podmínkami této smlouvy, jakožto i 
s jejími přílohami se podrobně seznámil a souhlasí s nimi. Vylučuje se odpovědnost 
Dodavatele za nepřímé a následné škody, jako například ušlý zisk, energetické ztráty, náklady 
spojené s nemožností užívat zboží, apod. Dále se vylučuje odpovědnost Dodavatele za 
nároky, které vůči němu nebyly uplatněny do 30 dnů od vzniku nároku. 

 
5. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či 

neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této smlouvy jako 
celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či 
neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem 
bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat e-mailem bez 
zaručeného elektronického podpisu a/nebo písemně formou doporučeného dopisu 
zaslaného na adresu sídla příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí. 
Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich 
skutečným doručením, nejpozději však třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště. 
Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu své 
doručovací adresy. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
Smluvní straně změnu své e-mailové adresy. 
 
Nad rámec statutárních zástupců smluvních stran, jsou oprávněni jednat v rámci provádění 
této smlouvy: 
 
a) za Dodavatele  
technické záležitosti   
ostatní     
smluvní záležitosti   

 
 
b) za Partnera:  
 
ekonomické záležitosti  

faktury zasílat na email:   
provozní záležitosti  

  
 
Ke změně osob uvedených v tomto odstavci postačí písemné oznámení o změně s uvedením 
kontaktních údajů nové osoby zaslané druhé smluvní straně. 

 
7. Pokud by byla tato smlouva shledána neplatnou, zdánlivou či neúčinnou jako celek, zavazují 

se Smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, která bude v co 
největší možné míře vycházet z podmínek této smlouvy a která svým obsahem bude co 
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. V této nové smlouvě 
bude odstraněn důvod neplatnosti, zdánlivosti či neúčinnosti a plnění přijatá na základě této 
smlouvy budou započítána na plnění Smluvních stran dle nové smlouvy. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu tak, jak zněla jejich svobodná, vážná, 

určitá a srozumitelná vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Brně dne …………..   Ve Zlíně dne ……………… 

 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
za Penguin Box, s.r.o. za Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,  
Mgr. Anna Smolíčková příspěvková organizace 
jednatelka Ing. Jan Kaňka, ředitel 
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Přílohy: č. 1 Podrobná specifikace a popis funkčnosti Penguin Boxu, Provozní řád a 

reklamační řád Penguin Boxu 
 č. 2  Podmínky umístění a odinstalování Penguin Boxu 
 č. 3 Specifikace schránek v užívání Partnera 

 č. 4  Souhlas správce nemovitosti s umístěním Penguin Boxu 

 




