
 
 

Brno Art Delivery – Obecné obchodní podmínky 

 

„Brno Art delivery“ je bezplatná služba spočívající v krátkodobé zápůjčce uměleckých děl.  

Službu provozuje David Horák (dále „poskytovatel“), IČO 01910566 se sídlem v Brně na 

Úhledné 22, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna. Osoba, 

která skrze webové stránky www.brnoartdelivery.cz rezervuje službu (dále jen „příjemce“) se 

zavazuje k dodržování obecných obchodních podmínek. Kontaktní údaje poskytovatele jsou 

tel. číslo 730129982 a email brnoartdelivery@gmail.com. 

 

Samotná služba i doručení je bezplatné, nevyplývají z ní žádné poplatky. Rezervace služby je 

nezávazná a lze ji kdykoliv zrušit (telefonicky nebo emailem). Poskytovatel se zavazuje 

přepravit díla k zájemci na vlastní náklady, stejně tak při opětovném vyzvednutí děl. Díla se 

zapůjčují na 10 dní, po kterých se obě strany telefonicky domluví na konkrétním termínu 

vrácení. Nejpozději však díla musí být vrácena v termínu uvedeném v předávacím protokolu, 

jinak je poskytovatel může považovat za ztracená či závažně poškozená.  

 

V případě závažného poškození či ztráty jednoho či více uměleckých děl má poskytovatel 

nárok požadovat po příjemci finanční kompenzaci, specifikovanou v předávacím protokolu. 

Předávací protokol podepisují obě strany až při předávce děl. Po opětovném navrácení a 

kontrole stavu děl vystaví poskytovatel potvrzení o proběhlém vrácení děl. Příjemce se 

zavazuje v řádném stavu vrátit všechna díla specifikovaná v předávacím protokolu. Příjemce 

se zavazuje k opatrnému zacházení s jednotlivými díly a zodpovídá za jejich zabezpečení proti 

odcizení či poškození. 

 

Služba je provozována pouze na území statutárního města Brna. Poskytovatel si vyhrazuje 

právo bez udání důvodů rezervaci služby odmítnout, případně vyžadovat vrácení děl před 

smluveným termínem. Poskytovatel nenese zodpovědnost za zranění, škody na majetku či 

jakékoliv jiné újmy způsobené manipulací se zapůjčenými díly a nemá povinnost podobné 

ztráty finančně či jinak kompenzovat. Rezervovat službu mohou pouze osoby starší 18 let. 

Potvrzením rezervace příjemce souhlasí s obchodními podmínkami. Poskytovatel se zavazuje 

pracovat s osobními údaji příjemce v souladu s platnými zákony o GDPR, viz. podmínky na 

webu. 

 

Vzorový předávací protokol je níže k nahlédnutí: 

 

 

http://www.brnoartdelivery.cz/


 
 

Předávací protokol k zápůjčce díla 
 

 

     

Předávající : David Horák 

IČO:  01910566 

se sídlem: Úhledná 22, Brno – Mokrá hora, 621 00   

zastoupená: Davidem Horákem 

 

Přebírající:  

 

 

Předmět předání: 

 

Předmětem předání jsou: 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

 

Přebírající se zavazuje k navrácení předmětu předání předávajícímu nejpozději k termínu  

_____________. V případě vážného poškození, odcizení či ztráty předávaného díla se přebírající 

zavazuje uhradit předávajícímu kompenzační částku, která byla společně stanovena na __________ 

Kč za každé ztracené či vážně poškozené dílo.  

 

Datum předání:  

 

 

Předávající:..................................            Přebírající:………........................... 


	Předávací protokol k zápůjčce díla

