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Smlouva o výpůjčce platebního terminálu

uzavřená na základě ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Dotypay s.r.o. 

se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

IČO: 25595091,

DIČ: CZ25595091

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339983

(dále jen Půjčitel) na straně jedné

a

Společnost:

sídlo podnikání:

IČO:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

oddíl a vložka

(dále jen Vypůjčitel) na straně druhé

Článek 1.

Předmět Smlouvy 

1.1. Předmětem  této  Smlouvy  je  výpůjčka  jednoho  či  více  kusů  platebních  terminálů  specifikovaných

v předávacím  protokolu  sloužících  k elektronickému  přijímání  a  zpracování  kartových  transakcí

realizovaných prostřednictvím platebních karet mezinárodních kartových společnos  VISA a Mastercard a

to včetně příslušenství a programového vybavení (dále jen „Platební terminál“). Přijímání a zpracování

kartových transakcí  se řídí  smlouvou uzavřenou mezi Vypůjčitelem a společnos  First  Data GmbH se

sídlem Marienbader  Platz  1,  614  38  Bad Homburg,  Německo  jakožto  přeshraničním poskytovatelem

služeb registrovaným u ČNB, který pověřil zabezpečením obchodních a podpůrných činnos  společnost

SIA Central Europe a.s. se sídlem Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bra slava, zapsanou v obchodním

registru Okresného súdu Bra slava I, oddiel: Sa, vložka č. 7007/B, IČO 31372074 (dále jen „Poskytovatel

platebních služeb“). 
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Článek 2.

Práva a povinnos  Půjčitele

2.1. Půjčitel je povinen:

2.1.1. Předat Vypůjčiteli Platební terminál ve stavu způsobilém k řádnému užívání a na vlastní náklady

ho v tomto stavu udržovat po dobu trvání této Smlouvy, pokud Vypůjčitel bude dodržovat své

povinnos  dle této Smlouvy, zejména uvedené v bodě 3.1.

2.1.2. Poskytnout Vypůjčiteli informace o správné obsluze Platebního terminálu nejpozději v okamžiku

jeho předání.  

2.2. Půjčitel je oprávněn Platební terminál v průběhu trvání Smlouvy vyměnit za jiný typ platebního terminálu

sloužícího  k elektronickému  přijímání  a  zpracování  kartových  transakcí  realizovaných  prostřednictvím

platebních  karet  mezinárodních  kartových  společnos  VISA  a  Mastercard,  a  to  včetně  příslušenství  a

programového vybavení.

Článek 3.

Práva a povinnos  Vypůjčitele

3.1. Vypůjčitel je povinen:

3.1.1. Používat  Platební  terminál  a  jeho  příslušenství  pouze  k účelu  akceptace  platebních  karet  a

dalším účelům schváleným předem Půjčitelem. Přitom je Vypůjčitel povinen dodržovat pokyny

k obsluze Platebního terminálu poskytnuté Půjčitelem;

3.1.2. Používat příslušenství dodané s Platebním terminálem pouze v Platebním terminálu předaném

Půjčitelem;

3.1.3. Na  Platebním  terminálu  akceptovat  pouze  karty  specifikované ve  smlouvě  s Poskytovatelem

platebních služeb a karty, jejichž akceptace byla písemně sjednána s Půjčitelem;

3.1.4. Používat  v Platebním  terminálu  pouze  so ware  schválený  Půjčitelem,  nedekompilovat  a

nepořizovat kopie programového vybavení a ani jinak do Platebního terminálu nezasahovat;

3.1.5. Strpět zablokování Platebního terminálu a/nebo příslušenství k Platebnímu terminálu na dobu

nezbytně  nutnou,  zejména  v případech  podezření  z pro právního  jednání,  porušení  této

Smlouvy  či  na  pokyn  Poskytovatele  platební  služby  poskytované  prostřednictvím  Platebního

terminálu, nebo z důvodu prodlení s úhradou pohledávky vůči Půjčiteli, Poskytovateli platebních

služeb anebo ukončení této Smlouvy;

3.1.6. Na vlastní náklady zajis t  spotřební materiál  (tj.  barvící  a papírové pásky) v potřebné kvalitě

umožňující řádné a bezvadné fungování Platebního terminálu;

3.1.7. Provádět běžnou údržbu Platebního terminálu a chránit jej  před poškozením, zničením nebo

ztrátou a mít po celou dobu výpůjčky Platební terminál ve svém držení, zejména ho nezastavit,

nezapůjčit a neza žit ho žádnými právy tře ch osob;

3.1.8. Umožnit Půjčiteli v průběhu pracovní doby Vypůjčitele zkontrolovat stav a umístění Platebního

terminálu a skutečnost, zda je používán v souladu s touto Smlouvou a se smlouvou uzavřenou

mezi Vypůjčitelem a Poskytovatelem platebních služeb;
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3.1.9. V případě  poruchy,  poškození,  ztráty  nebo  odcizení  terminálu  kontaktovat  bez  zbytečného

odkladu  Půjčitele  telefonicky  na  kontaktních  číslech  poskytnutých  Vypůjčiteli  společně

s Platebním terminálem případně sdělených později jiným vhodným způsobem;

3.1.10. V případě, že dojde k poškození, ztrátě, zničení, či jinému znehodnocení Platebního terminálu

Vypůjčitelem, vzniká  Půjčiteli  právo na zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  8000,-  Kč  za  každý

takový kus Platebního terminálu a dále právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné

částky za každý den prodlení s úhradou smluvní pokuty nebo její čás . Pokuta je splatná do 15

dnů od doručení výzvy k úhradě Vypůjčiteli.  Půjčitel není povinen poskytnout Vypůjčiteli nový

Platební  terminál  dříve,  než  Vypůjčitel  uhradí  shora  uvedenou  smluvní  pokutu  či  jinou

pohledávku vůči Půjčiteli v plné výši; 

3.1.11. V případě, kdy Vypůjčitel změní předmět své podnikatelské činnos , tuto činnost ukončí, změní

či zruší obchodní místo, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Půjčitele.

Článek 4.

Platnost Smlouvy

4.1. Tato Smlouva nabývá platnos  dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnos  tato Smlouva

nabývá  okamžikem  převze  Platebního  terminálu  s  příslušenstvím,  které  je  Vypůjčitelem  potvrzeno

podpisem předávacího protokolu.   

4.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

4.3. Vypůjčitel  je  oprávněn  tuto  Smlouvu  v prvních  šes  měsících  písemně  vypovědět  bez  udání  důvodu.

Platnost výpovědi nastává jejím doručením Půjčiteli.

4.4. Tuto Smlouvu je možné dále ukončit: 

4.4.1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.

4.4.2. Půjčitel je oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou platnos  pokud:

4.4.2.1. Vypůjčitel poruší jakoukoliv ze svých povinnos  stanovených v této Smlouvě;

4.4.2.2. Vypůjčitel  poruší  jakoukoli  povinnost  stanovenou  ve  smlouvě  mezi  ním  a  Poskytovatelem

platebních služeb;

4.4.2.3. U  Vypůjčitele  prostřednictvím  Platebního  terminálu  nebudou  po  uplynu  šes  měsíců  od

uzavření této smlouvy realizovány v kalendářním měsíci platby ve výši dosahující alespoň součtu

minimálního  měsíčního  transakčního  poplatku  a  fixního  měsíčního  transakčního  poplatku  za

Platební  terminál,  které  byly  ujednané  ve  smlouvě  uzavřené  mezi  Vypůjčitelem  a

Poskytovatelem platebních služeb; nebo 

4.4.2.4. Bude zahájeno pro  Vypůjčiteli exekuční nebo insolvenční řízení.

4.4.3. Půjčitel i Vypůjčitel jsou oprávněni po uplynu  prvních šes  měsíců trvání Smlouvy tuto Smlouvu

vypovědět  bez  udání  důvodů s výpovědní  dobou dvou měsíců,  která počíná běžet  prvním dnem

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4.5. Výpovědí Smlouvy nezaniká plnění dosud vzniklých smluvních závazků.

4.6. Při ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Vypůjčitel povinen na své náklady vrá t všechny Platební

terminály s příslušenstvím ve stavu, v jakém byly převzaty s přihlédnu  k obvyklému opotřebení, Půjčiteli

a to do 15 dnů od naby  platnos  výpovědi, okamžiku uplynu  platnos  Smlouvy nebo od vzniku jiné

skutečnos  způsobující  ukončení  Smlouvy.  Pokud  ve  stanovené  lhůtě  nebudou  Platební  terminály  s

příslušenstvím Vypůjčitelem řádně vráceny, je Půjčitel oprávněn účtovat Vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši

8000,- Kč za každý takový Platební terminál a dále smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý
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den prodlení s úhradou smluvní pokuty nebo její čás . Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy

k úhradě Vypůjčiteli.

Článek 5.

Podmínky zvláštní akce

5.1. Půjčitel  jako  účastník  marke ngové  akce  „Česko  pla  kartou“  se  zavazuje  za  současného  splnění

následujících podmínek:

5.1.1. Vypůjčitel je fyzická osoba podnikající, drobný podnikatel nebo jiný subjekt splňující podmínky

marke ngové akce kartových společnos  VISA a Mastercard;

5.1.2. Vypůjčitel  v posledních  12  měsících  před  podpisem  této  Smlouvy  nevyužíval  a  ani  neměl

zasmluvněnu  službu  přijímání  platebních  karet  s jakýmkoliv  subjektem  s výjimkou  smlouvy

uzavřené s Poskytovatelem platebních služeb v souvislos  s touto Smlouvou;

5.1.3. Obrat přijímaných platebních karet nepřesáhne za žádný kalendářní měsíc po dobu prvních šes

měsíců  od  podpisu  smlouvy  50 000,-  Kč  celkem  na  všechny  Platební  terminály  poskytnuté

v rámci této akce Vypůjčiteli;

5.1.4. Podíl  obratu neregulovaných karet (např. karty VISA, Mastercard, Maestro vydané mimo EU,

firemní  (služební)  karty,  prémiové  či  předplacené karty  VISA,  Mastercard nebo Maestro)  na

celkovém obratu přijímaných karet měsíčně nepřesáhne 20%;

5.1.5. Vypůjčitel bude dodržovat podmínky smlouvy uzavřené s Poskytovatelem platebních služeb;

Poskytnout Vypůjčiteli s výjimkou uvedenou v čl. 5.2. této Smlouvy následující zvýhodnění:

5.1.6. Po  dobu  prvních  šes  měsíců  trvání  této  Smlouvy  vrá t  Vypůjčiteli  po  uplynu  každého

kalendářního  měsíce  poplatky  uhrazené  Vypůjčitelem  Poskytovateli  platebních  služeb  za

platební  služby  ve  smyslu  zákona  č.  370/2017  Sb.,  o  platebním  styku,  ve  znění  pozdějších

předpisů, provedené prostřednictvím Platebního terminálu za daný kalendářní měsíc.  Půjčitel

nebude vracet Vypůjčiteli poplatky z transakcí, kterými dojde k překročení hranic resp. porušení

povinnos  stanovených v bodech 5.1.3. a 5.1.4. této Smlouvy výše. Půjčitel není dále povinen

vracet  poplatky  vzniklé  porušením  povinnos  Vypůjčitele,  smluvní  pokuty  nebo  poplatky  za

přijímání jiných než běžně akceptovaných platebních karet mezinárodních kartových společnos

VISA a Mastercard, jejichž přijímání může být Vypůjčitelem sjednáno na základě smluv s tře mi

stranami po udělení souhlasu Půjčitele. Poplatky budou vráceny na bankovní účet uvedený ve

smlouvě mezi Vypůjčitelem a Poskytovatelem platebních služeb.

5.2. Půjčitel  nebude  Vypůjčiteli  poskytovat  zvýhodnění  dle  čl.  5.1.6.  této  Smlouvy  v případě,  že  bude

marke ngová akce  „Česko pla  kartou“ ukončena,  či  přerušena ze  strany  kartových  společnos  VISA

a/nebo  Mastercard.  Půjčitel  se  zavazuje  o  takové  skutečnos  bez  zbytečného  odkladu  informovat

Vypůjčitele.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
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6.2. Jakékoliv  změny Smlouvy je možné provést  pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

6.3. Bude-li  jakékoliv  ustanovení  této  Smlouvy  nebo  jeho  část  shledáno  soudem  či  jiným  kompetentním

orgánem z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo nevymahatelné, bude se aplikovat s nezbytnou minimální

úpravou tak, aby bylo platné a účinné a současně aby platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení

této Smlouvy nebyla nijak dotčena ani oslabena.

6.4. Půjčitel nenese odpovědnost za újmu, která vznikla Vypůjčiteli v důsledku přerušení či omezení provozu

Platebního terminálu  v souladu s touto  Smlouvou,  zejména z důvodů uvedených  v ustanovení  3.1.5.  a

3.1.10. této Smlouvy.

6.5. Půjčitel nenese odpovědnost za ušlý zisk Vypůjčitele ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo

následné ztráty Vypůjčitele.

6.6. Půjčitel neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislos  s porušením právní povinnos

Půjčitele.  Půjčitel  nenese  odpovědnost  za  žádnou újmu  Vypůjčitele  vzniklou  v  souvislos  s Platebním

terminálem v případě, že Vypůjčitel užívá Platební terminál zdarma.

6.7. Veškerá oznámení a jiná korespondence na základě nebo v souvislos  s touto Smlouvou budou činěny

písemně na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy.

V Praze dne ………………………………. V ……………………………… dne…………….……….

Za Půjčitele           Za Vypůjčitele

------------------------------------------- ----------------------------------------------
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