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Dohoda o výpůjčce hygienických zásobníků č.  

dle § 2193 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
           

uzavřená mezi těmito stranami: 

 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Mozartova 1 

662 15  Brno 

IČO: 62156462 

Zastoupená: MgA. Ondřejem Vodičkou, tajemníkem DF 

Kontaktní osoba:  Ing. Lenka Vítková, xxxxx 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

STANYO s.r.o. 

Železná 492/16 

619 00 Brno 

IČO: 47907444  

Zastoupená: Martinem Zahradníkem, jednatelem 

(dále jen „půjčitel“)  

 

1. Předmět plnění 

1.1. Dnešního dne půjčil Půjčitel Vypůjčiteli    

T473140 - Zásobník Tork Reflex na role se středovým odvíjením, bílý – 26 ks 

M680000 - Zásobník na toaletní papír Tork SmartOne elevation, bílý – 37 ks 

M560000 - Zásobník na tekuté a sprejové mýdlo Tork Elevation, bílý – 27 ks 

T653008 - Zásobník na role se středovým odvíjením, Tork Maxi, červený/černý – 3 
ks 

 (dále jen „předmět výpůjčky“).  

1.2. K předání předmětu výpůjčky došlo v Brně na adrese Mozartova 1  
1.3. Cena za pronájem Zásobníků je 1 Kč bez DPH za 1 ks. 
1.4. Před podpisem smlouvy došlo k předvedení funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel 

tímto potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém k užívání. 
1.5. Smluvní strany potvrzují následující vady předmětu výpůjčky ke dni jeho předání 

vypůjčiteli: …… 

2. Zvláštní ujednání o poskytnutí dávkovačů 

2.1. Půjčitel poskytne Vypůjčiteli potřebné množství dávkovačů pro aplikaci produktů, které 
jsou předmětem této dohody.   

2.2. Podmínky pro poskytnutí dávkovačů jsou následující (jejich nedodržení se považuje za 
závažné porušení této Smlouvy, které může být důvodem pro zrušení smlouvy 
s okamžitou platností a Půjčitel je v takovém případě oprávněn požadovat okamžité 
vrácení poskytnutých dávkovačů): 
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a) Vypůjčitel bude poskytnuté dávkovače používat jedině za účelem aplikace 
originálních náplní dodaných Půjčitelem,   

b) po vyprázdnění je Vypůjčitel povinen dávkovače bez zbytečného odkladu doplnit 
odpovídající náplní. 

c) Vypůjčitel se zavazuje k nákupu originálních náplní do dávkovačů výhradně od 
firmy STANYO s.r.o (Půjčitel). 

2.3. Půjčitel zajišťuje bezplatný servis dávkovačů. Vypůjčitel umožní Půjčiteli a jeho 
zástupcům získat přístup k dávkovačům za účelem kontroly, opravy, úpravy, výměny 
nebo odinstalování.  

2.4. V případě potřeby doplnění počtu nebo opravy/výměny případných poškozených 
dávkovačů, Půjčitel do 10 dní nainstaluje, resp. opraví/vymění požadované dávkovače.  

2.5. Půjčitel není odpovědný za ztrátu, násilné poškození či za poškození, náklady nebo 
výdaje, které by byly důsledkem nesprávného použití nebo zneužití dávkovačů ze strany 
Vypůjčitele nebo důsledkem použití neoriginálních produktů či výrobků, které nejsou 
určeny pro používání v dávkovačích. V případě, že dojde ke ztrátě či poškození, Půjčitel 
takové dávkovače nahradí novými, přičemž je oprávněn Vypůjčiteli naúčtovat jejich cenu 
dle platného ceníku.  

2.6. V případě, že Vypůjčitel po ukončení smlouvy odmítne vrátit pronajaté dávkovače 
Půjčiteli, má tento právo účtovat smluvní pokutu ve výši dle platných cen výrobce k datu 
ukončení smlouvy. 

2.7. Vypůjčitel je informován o tom, že veškeré dávkovací zásobníky jsou a zůstanou 
výhradně ve vlastnictví Stanyo s.r.o. po dobu trvání smlouvy i po jejím skončení. 
Vypůjčitel není oprávněn půjčovat, pronajímat a prodávat dávkovače či s těmito jakkoli 
nakládat bez předchozího písemného souhlasu Stanyo s.r.o.. 

 

3. Osobní údaje 

Osobní údaje Vypůjčitele, případně jeho zaměstnanců, tedy název/jméno, adresa, telefonní 
číslo a elektronická adresa, mohou být zpracovány pro účely přímého marketingu vlastních 
výrobků či služeb Půjčitele, přímo zasílaných e-mailů, telefonních hovorů, prodeje 
doplňkových vlastních produktů a prodeje vlastních produktů vyšší technologie. Tyto údaje 
slouží k použití výhradně Stanyo s.r.o. a nebudou předávány žádné třetí straně. Přeje-li si 
Vypůjčitel, případně jeho zaměstnanci, získat přístup ke svým údajům, pozměnit je nebo 
požádat Stanyo s.r.o., aby je dále nezpracovávala, napište na e-mail info@stanyo.cz nebo na 
adresu Stanyo s.r.o. uvedenou v této smlouvě. Vypůjčitel potvrzuje Stanyo s.r.o., že před 
zpracováním a předáním osobních údajů svých zaměstnanců, mu byl ze strany dotčených 
zaměstnanců poskytnut souhlas s tímto zpracováním a předáním Stanyo s.r.o. 

 

Neposkytnutí výše uvedeného souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na plnění 
dle této Smlouvy. 

 

Souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů.  

 

 

4. Ostatní ujednání 

4.1. Platnost této smlouvy je stanovena na dobu trvání Rámcové smlouvy o koupi movitých 
věcí uzavřenou mezi vypůjčitelem a půjčitelem na dobu určitou od 1.4.2018 do 
31.3.2019.  

4.2. Je ujednáno, že tato smlouva platí i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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4.3. Smlouvu lze také zrušit okamžitě odstoupením, a to v případě, že by některá ze 
smluvních stran závažným způsobem porušila své smluvní závazky. 

4.4. Při ukončení smluvního vztahu je Vypůjčitel povinen vrátit Půjčiteli všechny dávkovače, 
které mu byly poskytnuté v souvislosti s touto dohodou, v přiměřené míře opotřebení, 
pokud o to Půjčitel požádá. 

4.5. Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
4.7. Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
4.8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž vždy po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 

 

 

 

V Brně dne 20.3.2018 

 

 

 

 

_____________________________                                 __________________________ 

Vypůjčitel         Půjčitel 
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Příloha č. 1 – Platný ceník produktů TORK ke dni 12.3.2018 

T473140 - Zásobník Tork Reflex na role se středovým odvíjením, bílý - 900,70,- Kč  bez DPH 

M680000 - Zásobník na toaletní papír Tork SmartOne elevation, bílý - 740,50 Kč bez DPH 

M560000 - Zásobník na tekuté a sprejové mýdlo Tork Elevation, bílý - 568,10 Kč bez DPH 

T653008 - Zásobník na role se středovým odvíjením, Tork Maxi, červený/černý - 1 319,90 Kč 

bez DPH 

 

 

 


