SMLOUVA
o fungování a účasti členů v systému vratných obalů
uzavřená dle ust. § 2193 ve spojení s ust. § 1746/1 zák.č. 89/2012 Sb. občan.zák.
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:
1) Půjčovna kelímků s.r.o., IČO: 07691149, sídlo Bořivojova 310/4, 779 00 Olomouc
bankovní spojení: 2701543226/2010
e-mailové spojení: honza@otockelimek.cz
zapsána: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 76840
dále jen „provozovatel systému“ nebo jako „půjčitel“, rovněž jako „smluvní strana“
a
IČO:
e-mailové spojení:
zapsána: u Krajského soudu v , spisová značka C 63815
dále jen „člen systému“ nebo jako „vypůjčitel“, rovněž jako „smluvní strana“
I.
Úvodní ustanovení
1) Provozovatel systému prohlašuje, že:
a) je v dlouhodobém smluvním vztahu se zahraničním výrobcem a dodavatelem vratných
kelímků, které od tohoto dodavatele pravidelně v potřebném množství kupuje za účelem
dalšího podnikání specifikovaného v této smlouvě,
b) vratné kelímky jako obal splňují požadavky ustanovení § 3 a 4 zák.č. 477/2001 Sb. zákona
o obalech v platném znění,
c) průkazně informoval členy systému jako odběratele o tom, že obal splňuje požadavky
stanovené v písm. b) tohoto článku,
d) vratné kelímky jako obaly jsou vyrobeny a určeny k opakovanému používání v souvislosti
s konzumací nápojů, zejména kávy,
e) vratné kelímky splňují veškeré potřebné hygienické limity a normy dle platného právního
řádu ČR, jsou tedy zdravotně nezávadné a lze je užít jako obal pro horkou či studenou
tekutinu.
2) Člen systému prohlašuje, že je oprávněn mimo jiné provozovat živnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
II.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností provozovatele uzavřeného
systému a člena systému v souvislosti s:
a) nakládáním a užíváním opakovaně použitelných obalů, tj. nezuživatelné věci označené jako
vratný kelímek na kávu (nebo jako obal), a
b) se zajišťováním provozu uzavřeného systému opakovaně použitelných obalů, a
c) poskytování marketingových a servisních služeb ze strany provozovatele systému jednotlivým
členům systému.
III.
Předmět smlouvy
1) Výpůjčka vratných obalů
a) provozovatel systému jako půjčitel se zavazuje, že členu systému jako vypůjčiteli umožní
po dobu platnosti této smlouvy bezplatné dočasné užívání objednaného počtu vratných
kelímků, které po jejich dodání pak následně člen systému bude v souladu s touto
smlouvou uvádět dále dohodnutým způsobem do oběhu uzavřeného systému opakovaně
použitelných obalů,

b) půjčitel se zavazuje, že vypůjčiteli dodá nejpozději do 7 dnů od provedení objednávky, a
to buď osobním předáním v níže uvedeném se provozovně vypůjčitele na adrese kavárna
………………nebo zasláním zásilky nebo jiným vhodným způsobem na stejnou adresu.
Vypůjčitel odebírá vratné obaly od půjčitele do těchto následujících provozoven:
- ……………….
c) vypůjčitel se zavazuje a je povinen nakládat s vratnými kelímky výlučně způsobem a
v rozsahu dále uvedeném v této smlouvě,
d) objednávky vratných kelímků může vypůjčitel provádět přes formulář uvedený na webové
stránce http://www.otockelimek.cz/objednavka s tím, že minimální množství vratných
kelímků v provedené objednávce je vždy 50 ks,
e) vypůjčitel se zavazuje, že půjčiteli ve lhůtě do 14 dnů od dodání vratných kelímků zaplatí
na účet půjčitele uvedený v záhlaví této smlouvy, případně v hotovosti k jeho rukám,
vratnou kauci ve výši 50,-Kč / 1 ks vratného kelímku, tj. v částce, která je v uzavřeném
systému dohodnuta jako jednotná záloha pro zákazníky.
2) Zajištění provozu uzavřeného systému opakovaně použitelných vratných kelímků a
poskytování marketingových a servisních služeb
a) závazky a povinnosti provozovatele systému:
- zajišťovat provoz uzavřeného systému opakovaně použitelných obalů tak, aby jeho
jednotliví členové mohli v součinnosti s provozovatelem systému naplnit účel této
smlouvy a splnit své sjednané závazky z této smlouvy vyplývající,
- zajistit zpětný výkup vratných obalů v případě, že aktuální stav obalového konta bude u
člena systému dvojnásobně vyšší proti počátečnímu stavu nebo v případě výměny
poškozených kelímků za nové, a to pouze za situace, že k poškození došlo při jejich
výrobě nebo dopravě do provozovny člena systému. V tomto případě nemá provozovatel
systému povinnost přebírat od člena systému vratné kelímky viditelně poškozené
zákazníkem, tj. zejména prasklé, pokreslené, zdeformované nebo jinak funkčně
poškozené. Provozovatel systému je rovněž povinen provést zpětný výkup vratných
kelímků v případě, kdy člen systému ukončí svůj smluvní vztah s provozovatelem
systému,
- vhodným způsobem propagovat zavedený systém, jakož i jeho členy na sociálních sítích,
tematických akcích a v tisku,
- provádět zasílání dalších obchodních nabídek, jakož i jiných obchodních informací
jednotlivým členům,
- řešit operativně a bez zbytečného odkladu oprávněné námitky a požadavky členů systému
v souladu s účelem uvedeným v této smlouvě,
- poskytovat členům systému součinnost při odsouhlasování stavu obalového konta,
- vést odpovídající evidenci obalového konta.
b) závazky a povinnosti člena systému
- dodržovat všechny hygienické standardy a obecně závazné právní předpisy v souvislosti
s vydáváním nápojů do vratných kelímků zákazníkovi,
- odebírat vrácené kelímky od zákazníků bez jakéhokoliv omezení množství a bez
podmiňování tohoto výkupu za nákup jiného zboží v provozovně člena systému, a to po
celou provozní dobu provozovny,
- zaplatit provozovateli systému na jeho účet sjednaný měsíční poplatek, a to za každou
provozovnu způsobem uvedeným v čl. V. této smlouvy,
- odebírat vrácené kelímky od zákazníků i po dobu dalších tří měsíců od ukončení
smluvního vztahu. V této souvislosti se provozovatel systému zavazuje tyto vrácené
kelímky od člena systému odebrat a vrátit mu zaplacenou zálohu ve lhůtě do 30 dnů po
jejich odebrání,
- vést odpovídající evidenci obalového konta.

IV.

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2) Tato smlouva může být rovněž ukončena dohodou obou smluvních stran učiněnou v písemné
formě.
3) V případě hrubého porušení smluvních podmínek ze strany člena systému, např. při prodlení
s placením měsíčního poplatku delším než 30 dnů nebo v případě porušení hygienických
předpisů nebo jiných obecně závazných právních předpisů v souvislosti s plněním závazků dle
této smlouvy, je provozovatel systému oprávněn tuto smlouvu vypovědět s 5-ti denní
výpovědní lhůtou, počínající běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi členů
systému.
4) V případě vážného ohrožení zájmů některé ze smluvní strany z hlediska ochrany jeho práv,
ochrany informací, ochrany dobrého jména, je kterákoliv smluvní strana oprávněna vypovědět
tuto smlouvu s jednodenní výpovědní lhůtou, počínající běžet dnem následujícím po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany dále nedohodnou jinak.
5) V případě ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany povinny mezi sebou navzájem
vypořádat veškeré splatné finanční, případně i jiné, závazky ze smlouvy vyplývající.
V.
Zaplacení měsíčního poplatku
Smluvní strany výslovně ujednávají, že měsíční poplatek uvedený v čl. III, odst. 2) písm. b)
třetí odrážka této smlouvy se pro rok 2019 sjednává ve výši 250,- Kč bez DPH za každou provozovnu
vypůjčitele uvedenou v čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy. DPH k výše uvedenému měsíčnímu
poplatku bude připočteno v zákonné výši. Poplatek je splatný na základě daňového dokladu
vystaveného půjčitelem čtvrtletně předem na každé následující čtvrtletí, a to nejpozději do posledního
dne předchozího čtvrtletí. V případě, že člen systému zaplatí sjednaný poplatek na celý kalendářní rok,
bude mu ze strany provozovatele systému poskytnuta 10% sleva tohoto poplatku. Výše měsíčního
poplatku na další období od 1.1.2020 sjednají smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě,
nejpozději do 1.9.2019, na další období pak vždy předem do 1.9. každého kalendářního roku na
následující kalendářní rok.
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VI.
Ostatní ujednání
Smluvní strany výslovně ujednávají, že provozovatel systému nenese jakoukoliv odpovědnost
za porušení zejména hygienických předpisů, bezpečnostních předpisů, jakož i ostatních
obecně závazných právních předpisů ze strany člena systému, kterých se dopustí v provozovně
v souvislosti s manipulací a s vydáváním nápojů do vratných kelímků.
Člen systému se zavazuje, že konečný stav obalového konta, tj. počet vratných kelímků
aktuálně v provozovně ke dni 31.12. kalendářního roku, je nutné sdělit provozovateli systému
v písemné podobě na jeho emailovou adresu nejpozději do 30.ledna následujícího
kalendářního roku. Pokud člen systému nevede účetní, ale hospodářský rok, zavazuje se sdělit
provozovateli systému tuto informaci dvakrát ročně, vždy minimálně 14 dnů před koncem
každého pololetí v kalendářním roce.
Člen systému prohlašuje, že organizačně zajistí, aby stav obalového konta byl na konci
každého kalendářního roku stejný jako při vstupu člena do uzavřeného systému, tj. aby
odpovídal množství 50 ks vratných kelímků.
Člen systému souhlasí s tím, aby provozovatel systému
- vhodným způsobem propagoval zavedený systém, jakož i jeho členy na sociálních sítích,
tematických akcích a v tisku a
- prováděl zasílání dalších obchodních nabídek, jakož i jiných obchodních informací
jednotlivým členům, jak je uvedeno v čl. III. odst. 2 písm. a) třetí a čtvrtá odrážka.

VII.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jimi uvedené údaje jsou správné a odpovídají skutečnému
stavu ke dni podpisu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních
ustanovení.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly v této smlouvy ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě
ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla
druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle ust. § 576 obč.zák.
8. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených jinak platí ust. zák.č. 89/2012 Sb.,
občan.zák. v platném znění.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
10. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně svéprávné a jejich
smluvní volnost není ničím omezena. Dále smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu
podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu a podepisují ji svobodně,
vážně, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé
strany, kdy majetková hodnota vzájemného plnění není v hrubém nepoměru. Na důkaz souhlasu
s touto kupní smlouvou připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s přílohou č. 1, která je neoddělitelnou součástí
této smlouvy:
- příloha č. 1 – podmínky ochrany osobních údajů

V Olomouci

dne

…………………………………..
Jan Havránek

V

dne

…………………………………..

Příloha č. 1

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících. (GDPR).
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Půjčovna kelímků s.r.o.
1) Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s uzavřením Smlouvy o fungování a
účasti v systému vratných obalů (dále jen Smlouva) je společnost Půjčovna kelímků s.r.o., IČ:
07691149, sídlo Bořivojova 310/4, 779 00 Olomouc
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro
ochranu osobních údajů na e-mailu: honza@otockelimek.cz
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ TITUL
Údaje: jméno, příjmení, název subjektu, adresa sídla, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail
zpracováváme výhradně za účelem uzavření a plnění Smlouvy. Osobní údaje mohou být rovněž
poskytnuty orgánům veřejné moci v případě, kdy to vyžadují právní předpisy.
DOBA ULOŽENÍ
Zpracování osobních údajů za účelem uzavření Smlouvy bude ukončena neprodleně po ukončení
platnosti Smlouvy.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo
na opravu osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování, právo
na výmaz osobních údajů a právo podat stížnost.
VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Každá fyzická osoba jako subjekt údajů má právo podat žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení. Uplatnění
práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s prokazatelnou identifikací subjektu údajů a
její autentizací pověřeným pracovníkem. Žádost bude dle rozsahu vyřízena bez zbytečného odkladu.

