Všeobecné obchodní podmínky pro prodej „DÁRKOVÝCH POUKAZŮ NA
ODBĚR ZBOŽÍ“
I. Úvodní ustanovení.
(1) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti
prodávajícího: Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci
nad Černými lesy, IČ 60460709, provozovatele MALOOBCHODNÍ PRODEJNY –STŘEDISKA
OKRASNÉ A LESNÍ ŠKOLKY, na adrese: V lánech čp. 214, Jevany (dále jen „Prodávající“) a
kupujících (dále jen „Zákazníků“), kteří v maloobchodní prodejně zakoupí produkt:
„DÁRKOVÝ POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ“ (dále jen „Dárkový poukaz“).
(2) Prodávající je emitentem jednotlivých emisí Dárkových poukazů.

II. Předmět koupě.
(1) Předmětem koupě je produkt „DÁRKOVÝ POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ“, který prodávající
prodává kupujícímu formou tištěného Dárkového poukazu, v nominální hodnotě uvedené na
Dárkovém poukazu a kupující tento Dárkový poukaz do svého vlastnictví přijímá a zavazuje
se za něj uhradit kupní cenu. Pro odstranění veškerých pochybností Prodávající uvádí,
že na tyto Dárkové poukazy lze čerpat pouze Zboží prodávané Střediskem okrasné a
lesní školky.
(2) Prodej Dárkového poukazu není dodáním zboží podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
v planém znění, (§4 odst. 2 ZDPH).
(3) Dárkové poukazy jsou vydávány jednotlivými emisemi, emise obsahuje jednotlivé Dárkové
poukazy v navazující číselné řadě, s vytištěnou nominální hodnotou a uvedenou dobou
platnosti Dárkového poukazu.
(4) Dárkové poukazy obsahují individuální ochranné prvky.
(5) Dárkové poukazy jsou chráněny proti mechanickému poškození ochrannou fólií.

III. Podmínky prodeje.
(1) Dárkový poukaz má platnost do dne uvedeného na poukazu jako lhůta platnosti. Doba
platnosti se rozumí včetně dne uvedeného na poukazu. Dárkový poukaz slouží k zaplacení
zboží při prodeji zboží v MALOOBCHODNÍ PRODEJNY –STŘEDISKA OKRASNÉ A LESNÍ ŠKOLKY,
na adrese: V lánech čp. 214, Jevany do data platnosti Dárkového poukazu. Dárkové
poukazy neuplatněné v době platnosti emise pozbývají platnost, přičemž zákazník
v takovém případě nemá právo na vrácení kupní ceny zaplacené za Dárkový poukaz. Lhůta
platnosti končí uzavírací hodinou MALOOBCHODNÍ PRODEJNY –STŘEDISKA OKRASNÉ
A LESNÍ ŠKOLKY.
(2) Okamžikem prodeje je Dárkový poukaz zaveden do elektronického systému prodávajícího
a databáze vydaných poukazů a nelze vrátit nebo směnit za finanční hotovost. Je určen
výhradně k odběru zboží z veškerého prodávaného sortimentu MALOOBCHODNÍ
PRODEJNY –STŘEDISKA OKRASNÉ A LESNÍ ŠKOLKY, na adrese: V lánech čp. 214, Jevany.
Dárkový poukaz nelze uplatnit na zboží v jiné provozovně prodávajícího.
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(3) Při prodeji zboží za Dárkové poukazy je prodávajícím k ceně zboží přičtena daň
z přidané hodnoty ve výši (sazbě) určené platným zněním dle zákonného předpisu
v den uskutečnění prodeje zboží za Dárkové poukazy. Prodávající neodpovídá za změny
sazby DPH v době platnosti emise jím vydaných Dárkových poukazů.
(4) Dárkový poukaz je nutno použít jednorázově. V případě, že Zákazník při koupi zboží
uplatní Dárkový poukaz na zboží, jehož cena bude nižší, než je nominální hodnota
Dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty Dárkového poukazu nebo
na nový Dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního Dárkového poukazu. Cenu zboží
převyšující celkovou hodnotu poukazu (poukazů) při odběru zboží Zákazník doplatí finanční
hotovostí nebo platební kartou.
(5) Dárkové poukazy jsou přenositelné.

IV. Další ustanovení
(1) Vztahy neupravené VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v
platném znění, v případě Zákazníků – spotřebitelů rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění.
(2) Prodávající na prodej poukazů neuzavírá písemnou kupní smlouvu s jednotlivým
Zákazníkem, vyjma vlastních velkoobchodních zákazníků, se kterými je uzavřena
Rámcová kupní smlouva. Těmto zákazníkům je možno prodat Dárkové poukazy na
základě samostatné objednávky a vystavit samostatnou fakturu na bezhotovostní
platbu. Dárkové poukazy odebrané velkoobchodními zákazníky a placenými bezhotovostní
platbou převodem na účet prodávajícího vstupují v platnost dnem připsání platby za
Dárkové poukazy na účet prodávajícího.
(3) Všichni ostatní Zákazníci uhradí cenu poukazů v hotovosti nebo platební kartou.
Platnost Dárkového poukazu nastává v okamžiku prodeje poukazu, který nastane
zaplacením kupní ceny Dárkového poukazu nebo potvrzením o finanční transakci
prostřednictvím koncového zařízení provozovatele platebních terminálů.
(4) U Zákazníků, kteří Dárkové poukazy hradí v hotovosti nebo platební kartou, prodávající
nezískává a neshromažďuje osobní údaje.
(5) Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoliv změnit. VOP, jež se již staly součástí
smlouvy, však měnit nelze bez souhlasu smluvních stran, v průběhu platnosti jedné emise
VOP změnit nelze.
(6) Zákazník je povinen Dárkový poukaz chránit před poškozením, zneužitím, falzifikací,
pozměňováním, upravováním. Zákazník je povinen přenést uvedenou povinnost držitele
Dárkového poukazu na třetí osobu, na kterou práva a povinnosti vyplývající z držení
Dárkového poukazu darováním převedl. Nedodržením povinnosti uvedené v první větě se
držitel Dárkového poukazu (Kupující nebo jím obdarovaná osoba) vystavuje možnosti
jednostranného odstoupení prodávajícího od smlouvy dle čl. VI odst. 2 těchto Všeobecných
obchodních podmínek.
(7) Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, zneužití či zničení
Dárkového poukazu.
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V. Souhlas s VOP.
(1) Koupí produktu „DÁRKOVÝ POUKAZ NA ODBĚR ZBOŽÍ“ Zákazník potvrzuje, že se seznámil
s VOP, že jim porozuměl a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
(2) Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem vyhlášení. Kupní smlouva je
uzavřena převzetím Dárkových poukazů a zaplacením ceny odebraných Dárkových poukazů.

VI. Odstoupení od smlouvy a výluka plnění.
(1) Dárkový poukaz obsahuje individuální ochranné prvky, prodávající je oprávněn a povinen
každý předložený Dárkový poukaz zkontrolovat. V případě zjištěného falzifikátu je
prodávající povinen falzifikát zabavit a nevydat zboží. Dále je oprávněn vůči osobě,
která falzifikát předložila postupovat stejně, jako by mu byly předloženy falzifikáty
bankovek. Na žádost Zákazníka je prodávající povinen vystavit o zabavení Dárkového
poukazu podle tohoto odstavce písemné potvrzení, ve kterém bude uveden datum, čas
a důvod zabavení Dárkového poukazu.
(2) V případě předložení poškozených dárkových poukazů
- mechanicky poškozených,
pozměněné velikosti, barevnosti, s dodatečnými úpravami vpisováním nebo jinak
upravovanými je prodávající oprávněn tento Dárkový poukaz zabavit, prohlásit ji
za neplatnou a nevydat zboží. Na žádost Zákazníka je prodávající povinen vystavit o
zabavení Dárkového poukazu podle tohoto odstavce písemné potvrzení, ve kterém bude
uveden datum, čas a důvod zabavení Dárkového poukazu.
(3) Ztrátou, odcizením či zneužitím Dárkového poukazu nevzniká Zákazníkovi právo na
vydání náhradního poukazu.

VII. Závěrečná ustanovení, platnost, účinnost.
(1) Všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny vyvěšením a volně šiřitelnou tiskovinou
přístupnou v maloobchodní prodejně a uveřejněním na webové stránce www.slp.cz, odkaz:
https://kostelec.czu.cz/cs/r-11201-strediska/r-11357-stredisko-okrasnych-a-lesnichskolek#i-87dc59c69fc99cd1ad09d4777f5b4c13
(2) Všeobecné obchodní podmínky platí od 12.12.2016 a jsou účinné dnem zveřejnění.

V Jevanech dne 12.12.2016
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik
v Kostelci nad Černými lesy
středisko okrasných a lesních školek
Ing.Vojtěch Varga
vedoucí střediska
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