Smlouva o výpůjčce a smlouva darovací č.:……….
uzavřená dle § 2193 až § 2200 a § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

SAKO Brno, a.s.
sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371
IČO: 60713470
DIČ: CZ60713470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
Číslo účtu: 79033621/0100
Zastoupená: Ing. Jana Drápalová, předsedkyně představenstva
Mgr. Martin Fadrný, místopředseda představenstva
Kontaktní osoba:
ve věcech obchodních: Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně
ve věcech technických: Ing. Alena Procházková, referent oddělení komunikace

(dále jen „Půjčitel“ nebo „Dárce“)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………….
Adresa umístění kompostéru: ……………………………………………………………..
Typ kompostéru: …………………………………………………………………………….
(dále jen „Vypůjčitel“ nebo „Obdarovaný“)
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Preambule
Domácím kompostováním se vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě.
Domácí kompostování je z hlediska legislativy považováno za předcházení vzniku odpadu. Z hlediska
hierarchie odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů na prvním místě a mělo by být
upřednostňováno.

I.
1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kompostéru ve specifikaci uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jako „předmět výpůjčky“).
2. Půjčitel přenechává předmět výpůjčky vypůjčiteli na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami do 31.12. 2023. Po uplynutí doby výpůjčky přechází předmět výpůjčky jakožto
dar, tedy bezplatně, do majetku vypůjčitele. Vypůjčitel, resp. obdarovaný, dar přijímá.
3. Účelem výpůjčky je ukládání výhradně biologicky rozložitelného odpadu a to za účelem plnění
podmínek projektu „Předcházení vzniku odpadu v Brně“ a v souladu se správnou hierarchií nakládání
s odpady, jejímž cílem je biologicky rozložitelný odpad kompostovat a procesem kompostování vzniklý
kompost navracet zpět do půdy.
4. Vypůjčitel se zavazuje po dobu účinnosti smlouvy:
-

využívat předmět výpůjčky řádně k ukládání výlučně biologicky rozložitelného odpadu

-

vyrobený kompost navracet zpět do půdy

-

kompostování a využívání vyrobeného kompostu provádět v souladu s obecně známými principy
domácího kompostování, zdroj např. www.resako/brnokompostuje.cz a další.

5. Vypůjčitel předmět výpůjčky přebírá fyzicky od půjčitele při uzavření této smlouvy a podpisem smlouvy
potvrzuje, že předmět výpůjčky převzal ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání.
6. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat po dobu platnosti dohody nepřetržitě, a to výhradně na
území města Brna, na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetím osobám. Poruší-li tuto povinnost,
je půjčitel oprávněn požadovat okamžité vrácení předmětu výpůjčky.
8. Po dobu účinnosti této smlouvy je vypůjčitel povinen na vyžádání umožnit půjčiteli a jím pověřeným
osobám fyzickou kontrolu předmětu výpůjčky.

II.
1. Veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze svých finančních
prostředků.
3. Smlouva o výpůjčce může být kdykoliv skončena dohodou obou smluvních stran a dále:
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3.1. ze strany půjčitele - písemným odstoupením od smlouvy, přičemž odstoupení je účinné okamžikem
jeho doručení vypůjčiteli. V případě, že se vrátí zpět písemnost zasílaná formou poštovní přepravy
jako nedoručená, má se za to, že byla doručena 3. den následující po dni jejího předání k poštovní
přepravě:
a) nastanou-li okolnosti, které nemohl půjčitel při vzniku smlouvy rozumně předpokládat
b) pokud půjčitel zjistí, že vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně v souladu s účelem a
podmínkami této smlouvy
c) pokud vypůjčitel přenechal předmět výpůjčky nebo jeho část třetí osobě bez výslovného souhlasu
půjčitele
d) pokud vypůjčitel uvedl ve smlouvě nepravdivé údaje.
3.2. ze strany vypůjčitele:
a) fyzickým vrácením předmětu výpůjčky vypůjčitelem půjčiteli, a to i bez udání důvodu.
4. V případě skončení smlouvy (s výjimkou 3.2. a této smlouvy) je vypůjčitel povinen vrátit předmět
smlouvy půjčiteli do 14 dnů ode dne skončení této smlouvy. V případě prodlení vypůjčitele s vrácením
předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč (slovy dva
tisíce korun českých) na základě písemného vyčíslení smluvní pokuty, které vypůjčiteli půjčitel zašle.
V případě, že se vrátí zpět písemnost zasílaná formou poštovní přepravy jako nedoručená, má se za
to, že byla doručena 3. den následující po dni jejího předání půjčitelem k poštovní přepravě. Smluvní
pokutu sjednanou touto smlouvou je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli nezávisle na tom, zda a v jaké
výši mu v této souvislosti vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně, tzn. smluvní pokuta se
nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody. Půjčitel se vzájemnou dohodou s vypůjčitelem
může sankce vzdát, i když na ni vznikne smluvní nárok. Obě smluvní strany dále prohlašují, že
považují výši smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

III.
1. Vypůjčitel prohlašuje, že bere na vědomí to, že půjčitel jako správce osobních údajů (dále také jako
„správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a od 25. 5.
2018 ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) bude
poskytnuté osobní údaje získané od vypůjčitele, jako od subjektu údajů, obsažené v této smlouvě
zpracovávat za účelem evidence vydaných kompostérů. Zákonným důvodem tohoto zpracování je § 5
odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, po 25. 5. 2018
článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jedná se o zákonný důvod zpracování osobních údajů nezbytných
pro splnění smlouvy (přehled o umístění vydaných kompostérů a umožnění kontroly užívání
kompostérů v souladu v účelem a podmínkami této smlouvy). Dále může půjčitel zpracovávat osobní
údaje uvedené ve smlouvě pouze v rámci ostatních záležitostí plnění ze smlouvy, popř. k vymáhání
pohledávek půjčitele vůči vypůjčiteli plynoucí z porušení této smlouvy.
2. Správce se zavazuje osobní údaje uchovávat a zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro
splnění smlouvy, nejdéle do skončení její platnosti nebo do ukončení vymáhání pohledávek z ní
plynoucích.
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3. Vypůjčitel dále prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté ke zpracování jsou pravdivé a přesné.
Jakoukoliv jejich změnu se zavazuje bez zbytečného odkladu správci sdělit.
4. Vypůjčitel prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění (po 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 12 GDPR) informován o významu a smyslu výše
popsaného účelu zpracování jeho osobních údajů, jakož i o jeho právech souvisejících se zpracováním
osobních údajů. Vypůjčitel prohlašuje, že byl poučen o jeho právech vyplývajících mu z GDPR, tj. o
právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz osobních údajů, právu požadovat
omezení zpracování, jakož i o právu na přenositelnost údajů. Vypůjčitel dále prohlašuje, že byl
seznámen s právem podat podnět či stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IV.
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem
v platném znění.
2. Smluvní strany shodně 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 za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami na jedné listině.
4. Smlouva o výpůjčce a smlouva darovací byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

Brno, dne……………………………….

Brno, dne…………………………

…………………………………………..

……………………………………..

Půjčitel

Vypůjčitel

za SAKO Brno, a.s.

4

Příloha č. 1 Specifikace předmětu výpůjčky

1. Kompostér THERMOKING 900 l:
•

objem: 900 litrů

•

rozměry: 100 x 100 x 100 cm

•

materiál: recyklovaný vysokohustotní polyetylen (HDPE), odolný vůči UV záření a změnám teplot
v celém rozsahu letních i zimních teplot, případné kovové části odolné vůči korozi

•

kompost vyjímatelný ze dvou stran

•

kompostér se velmi snadno montuje bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů

•

barva: zelená

2. Kompostér THERMOKING 400 l:
•

objem: 400 litrů

•

rozměry: 84 x 74 x 74 cm

•

materiál: recyklovaný vysokohustotní polyetylen (HDPE), odolný vůči UV záření a změnám teplot
v celém rozsahu letních i zimních teplot, případné kovové části odolné vůči korozi

•

kompost vyjímatelný ze dvou stran

•

kompostér se velmi snadno montuje bez použití nářadí a dalších spojovacích dílů

•

barva: zelená

3. Kompostér pěstební ASHPA:
•

objem: 400 litrů

•

rozměry: 130 x 60 x 65 cm

•

kompostér vyroben z tepelně izolačních, mrazuvzdorných bloků z plastového recyklátu, odolných
vůči povětrnostním podmínkám a UV záření

•

jedná se o kombinaci kompostéru a výsadbového truhlíku

•

kompostér se snadno montuje bez použití nářadí

•

barva: šedá

•

sada 2 kusů pěstebních kompostérů 2 x 400 litrů
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