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SMLOUVA / PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená podle § 1724 a násl. občanského zákoníku v platném znění 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

Majitel zařízení: 
HACO, spol. s r.o. 
Sídlo: Svobody 826/88, 460 15  Liberec 15 
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7514 
IČ: 61535699,      DIČ: CZ61535699 
Jednající: Jan Hájek, jednatel společnosti 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: +420 482 750 620 / haco@haco.cz  
 
a 
 
Zákazník: 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Bytem/sídlem:.…………………………………………………………………………………………………. 
Zápis v OR/ŽR: ….……………………………………………………………………………………………. 
IČ: ……………………............  DIČ: …………………………. 
Jednající: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: ………………………………………………………………………..……… 
 

 
Umístění stojanu: (vyplňuje se, je-li odlišné od adresy zákazníka) 
 
Jméno a příjmení/název: …………………..………………………, nar.: …………………………………… 
Bytem/sídlem:.…………………………………………………………………………………………………. 
Zápis v OR/ŽR: ….……………………………………………………………………………………………. 
IČ: ……………………............  DIČ: …………………………. 
Jednající: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Kontaktní telefon/mobil/e-mail: ………………………………………………………………………..……… 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Touto Smlouvou se majitel zařízení zavazuje předat a zákazník převzít níže uvedený počet stojanů (dále také jen 
„zařízení“) na propagaci, vystavování a skladování výrobků výlučně z výrobního sortimentu firmy majitele zařízení.   

2.2.  Předmětem předání jsou stojany:           
              MDF (zelené) jednostranné, v počtu kusů: ……………………… 
                     MDF (zelené) oboustranné, v počtu kusů: ………………………. 
                                          Drátěné; 90 cm, v počtu kusů: …………………………………….. 
                   Drátěné; 120 cm, v počtu kusů: …………………………………... 
   Reklamní 4 AV velké lamino, v počtu kusů: …………………….. 
   Reklamní 1 AV malé černé, v počtu kusů: ……………………..... 
   Drátěné koše na stojan, š. 90 cm: ………………………………… 
   Cedule s ventilačním systémem…………………………………… 
   Box na potrubí………………………………………………………... 
   Display rekuperace…………………………………………………. 
   Počet háčků: …………………………………………………………. 
 

Článek 3 
Vlastnictví zařízení 

3.1.  Po celou dobu platnosti této smlouvy zůstává zařízení majetkem majitele zařízení. Zákazník je povinen umožnit 
oprávněným zástupcům společnosti HACO, spol. s r.o. volný přístup k zařízení umístěném v zákazníkových prostorech, a 
to v řádné pracovní době kdykoli a mimo tuto pracovní dobu po vzájemné dohodě, a to za účelem kontroly stavu a za 
účelem všeobecného zjištění, jak zákazník plní podmínky této smlouvy. 

 

Článek 4 
Doba a místo plnění 

4.1.  Majitel zařízení předá zákazníkovi výše uvedený předmět smlouvy v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.  

4.2.  Místem předání je Umístění stojanu uvedené v článku 1 této smlouvy.  

 

Článek 5 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Majitel zařízení se zavazuje doručit a provést instalaci shora uvedených zařízení v místě provozovny zákazníka    
specifikované v bodě 4.2. této smlouvy. 

5.2.   Zákazník není oprávněn přemístit zařízení z místa určeného v bodě 4.2. této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu majitele zařízení, jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. 
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5.3.  Zákazník není oprávněn pronajmout ani umožnit jiné právní či faktické užívání zařízení třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu majitele zařízení, jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. 

5.4.  Zákazník se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude zařízení používat výhradně pro propagaci, vystavování a 
skladování výrobků dodávaných a distribuovaných firmou HACO, spol. s r.o. Používání zařízení pro skladování, 
vystavování a propagaci jiných výrobků je výslovně zakázáno. Zákazník uznává a akceptuje, že používání zařízení 
výhradně pro propagaci, skladování a vystavování výrobků firmy HACO, spol. s r.o. je důvodem uzavření této smlouvy 
v souvislosti s dodávkami výrobků firmy HACO, spol. s r.o. zákazníkovi. 

 

Článek 6 
Náklady na zařízení 

6.1.  Náklady na opravy a údržbu (výměnu) zařízení, vzniklé běžným opotřebením hradí majitel zařízení. Zákazník je pak 
povinen nahradit majiteli zařízení veškeré náklady na opravy, údržbu či výměnu prováděnou v důsledku nesprávného 
zacházení, neoprávněného přemístění, poškození, zničení nebo ztráty zařízení.  

   Částka za zařízení (stojan + háčky) činí: 

 

   8.000,--Kč bez DPH / MDF (zelený) jednostranný 
 15.000,--Kč bez DPH / MDF (zelený) oboustranný 
   3.200,--Kč bez DPH / drátěný 90 cm 
   3.500,--Kč bez DPH / drátěný 120 cm 
   5.000,--Kč bez DPH / velký lamino  
      500,--Kč bez DPH / malý černý 
      400,--Kč bez DPH / drátěný koš na stojan   
  1.800,--Kč bez DPH / cedule s ventilačním systémem  
  1.500,--Kč bez DPH / box na potrubí 
  1.000,-- Kč bez DPH / display rekuperace      

        a zákazník je povinen tuto částku vynásobenou počtem zničených či zmizelých zařízení uhradit majiteli zařízení do 10 dnů 
od jejího písemného uplatnění u zákazníka. 

Článek 7 
Ukončení smluvního vztahu 

7.1.  V případě, že zákazník nesplní jakoukoli z podmínek této smlouvy, či vyžaduje-li to potřeba daná u majitele zařízení, má 
majitel zařízení právo bez ohledu na ustanovení článku 8 této smlouvy právo bez dalšího okamžitě tuto smlouvu ukončit a 
odebrat zařízení ze zákazníkových prostor. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1.  Tato smlouva není nájemní nebo obdobnou smlouvou. 

8.2.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

8.3.  Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí uzavřené smlouvy/předávací protokoly, jejichž předmětem je předání/umístění 
stojanu(ů). 

8.4.  Tato smlouva je zároveň předávacím protokolem, kde zákazník potvrzuje, že shora uvedený počet zařízení pro propagaci, 
vystavování a skladování výrobků dodávaných společností HACO, spol. s r.o. byl dodán v dobrém stavu a je řádně 
instalován v jeho prostorech.  

8.5.  Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění předpisů pozdějších.  

8.6.  Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno provádět pouze formou písemných a číslovaných dodatků označených 
jako Dodatek ke smlouvě. Tyto dodatky musí být podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této 
smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, záznamy apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

8.7.  Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

8.8.  Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci dne………………..……  

 

 

 
……………………………………..   …………………………………….. 
               majitel zařízení          zákazník 
 

 
KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE MAJITELE ZAŘÍZENÍ: 
 
 
Zuzana Matuchová             e-mail: zuzana.matuchova@haco.cz           mobil: 606 837 411 
Ladislav Chloupek                     e-mail: ladislav.chloupek@haco.cz                       mobil: 739 464 938 
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