
VÝPŮJČNÍ ŘÁD BURZY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Posviť si na budoucnost 2019 
  

 
   

 1 

Článek I.  
Předmět výpůjčky, půjčitel a vypůjčitel   

 
1. Tento výpůjční řád řeší podmínky půjčování stánků pro účely vystavování na festival vzdělávání a práce 

„Posviť si na budoucnost“ konané v Plzni, Cukrovarské ulici v areálu DEPO Plzeň (dále jen festival 
vzdělávání a práce) 

2. Předmět výpůjčky je výpůjčka stánku pro účely prezentace firmy vypůjčitele na festivalu vzdělávání a 
práce. 
Stánek určený k půjčování tvoří (dále jen stánek): 
1 ks  stánek  
1 ks  stolek  
2 ks židle  
Termín konání burzy práce a vzdělávání: 18. 10. 2019 v době 09:00 - 14:00 hodin a 19. 10. 2019 v době 
9:00 - 12:00 hodin. 
 

3. Půjčitel 
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PLZEŇSKÉM KRAJI 
se sídlem:  Nerudova 25, 301 36 Plzeň 
IČ:   07739044 
bankovní spojení: 94743963/0300 
kontaktní osoba: Petra Čížková, mob: 724 613 948, email: cizkova@khkvpk.cz  

4. Vypůjčitel je fyzická nebo právnická osoba prezentující svou činnost v rámci burzy práce a vzdělávání. 
 

Článek II. 
Obecné podmínky výpůjčky 

1. Zapůjčení stánku je možné pouze pro účely prezentace firmy. 
2.  Vlastní vypůjčení stánku se realizuje na základě souhlasu s tímto výpůjčním řádem a složení  
         kauce ve výši 10.000,- Kč. 

 Kauci je povinen vypůjčitel složit na účel půjčitele nejpozději do 19. 9. 2019. 

 Vypůjčitel souhlasí s tím, že v případě jeho neúčasti na akci celá kauce propadá půjčiteli za 
účelem uhrazení nákladů za pořízení stánku. 

 V případě účasti vypůjčitele na burze práce a vzdělávání bude celá kauce použita na úhradu 
nákladů za pořízení stánku. 

3. O výpůjčce stánku bude sepsán předávací protokol s popisem předmětu výpůjčky, termínem a místem 
jeho vydání a vrácení. O vrácení stánku bude na stejný protokol dopsán den, čas a popis stavu 
vráceného stánku (bez závad nebo závady a jejich popis a rozsah). Protokol bude podepsán zástupcem 
vypůjčitele a kontaktní osobou půjčitele. 

4. Při zapůjčení stánku je třeba, aby osoba pověřená vypůjčitelem předložila průkaz totožnosti (občanský 
průkaz, pas, řidičský průkaz) osobě pověřené k vydání stánku – kontaktní osobě půjčitele. 

5. Půjčitel nezodpovídá za škody způsobené vypůjčením stánku a nenese žádnou odpovědnost za škody 
na zdraví a majetku vypůjčitele, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním stánku.  

6. Půjčování nebo pronajímání vypůjčeného stánku třetí osobě je zakázáno. 
 

 
Článek III. 

Finanční podmínky výpůjčky 
1.     Vypůjčitel uhradí veškeré své náklady včetně dopravy spojené s provozem stánku s výjimkou elektrické  
         energie, kterou hradí půjčitel. 
2.      Kauci je vypůjčitel povinen uhradit bezhotovostně na bankovní účet půjčitele:  

 ČSOB, a.s.; č. bankovního účtu: 94743963/0300 

 Jako variabilní symbol vypůjčitel uvede své IČ nebo RČ. 
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3.    Pokud vypůjčitel nedodrží podmínku uvedenou níže v bodě č. 2, článku IV, je povinen uhradit půjčiteli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to nejpozději do 14 dní od ukončení akce.   

 
 
 
 
 

Článek IV. 
Povinnosti vypůjčitele  

1.     Vypůjčitel je povinen seznámit se a dodržovat: 

 Tento výpůjční řád 

 Provozní řád Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost 
2.     Vypůjčitel se zavazuje, že zajistí prezentaci firmy na stánku po celou dobu konání akce, která je 
uvedena výše v 2. bodě článku I. 
3.     Vypůjčitel je povinen stánek používat v souladu jeho s technickými parametry a v souladu s předmětem  

 Výpůjčky a chránit jej před poškozením či zničením. Vypůjčitel přebírá plnou odpovědnost za zapůjčený 
  stánek a odpovídá: 

 Za poškození stánku či jeho vybavení  

 Za veškerou škodu, kterou způsobí v rámci své prezentace či představování výrobků 

 Za porušení tohoto výpůjčního řádu a veškerá porušení Provozního řádu Plzeň 2015, obecně  
           prospěšná společnost 

 Vše ve smyslu všeobecných ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.  
4.     Případné vzniklé poškození nebo zničení stánku je vypůjčitel povinen ihned po tomto zjištění oznámit     
        kontaktní osobě půjčitele, s popisem vzniklé závady a rozsahu poškození. Vzniklé závady či poškození    
        budou popsány v  předávacím protokolu. 
5.     Vypůjčitel není oprávněn provádět změny či úpravy stánku. 
6.     Vypůjčitel je povinen odevzdat předmět výpůjčky v dohodnutém termínu, na předem sjednaném místě,  
         jež bude uvedeno v předávacím protokolu, ve stavu, v jakém jej převzal. Stav věci bude popsán v  
         předávacím protokolu.  
 

Článek V. 
Povinnosti půjčitele  

1. Zajistit pro vypůjčitele předmět výpůjčky (stánek) ve stanovené době a rozsahu. 
2. Zajistit přívod el. Energie do stánku 
 
 
 
 
V Plzni dne 1. 4. 2019 
 
       ………………………………………………………… 
        Mgr. Radka Trylčová 
                  ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 


