Jistoty Domova,z.ú., tř. Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav

Všeobecné podmínky – Dobročinný obchod
Tyto všeobecné podmínky upřesňují a stanovují vztah mezi dárcem a obdarovaným, způsob jednání
a další povinnosti. Všeobecné podmínky jsou pro provozovatele obchodu zcela a bezvýhradně
závazné.
Vymezení pojmů:
a) Dárcem - je ten kdo bezplatně a dobrovolně převede vlastnické právo k věci na
obdarovaného.
b) Obdarovaným – je ten kdo bezúplatně a dobrovolně přijme vlastnické právo k darované věci.
c) Darem – se rozumí věc, která je bezúplatně a dobrovolně převedena z dárce na
obdarovaného s veškerými vlastnickými právy k této věci.
d) Předáním daru – je akt, kdy dárce fyzicky předá věc obdarovanému a obdarovaný takovou
věc přijme.
1. Označení stran a specifikace daru:
a) Příjemcem daru (dále jen ,,Obdarovaným“): je nestátní nezisková organizace Jistoty
Domova,z.ú., sídlo: tř. Václava Klementa 35, 293 01 Mladá Boleslav, zapsána u Městského
soudu v Praze - U26, IČ: 03058166, v zastoupení: Ivetou Koudelovou, ředitelkou.
b) Dárcem (dále jen ,,Dárce“): může být fyzická nebo právnická osoba
c) Dar: mohou být pouze věci specifikované v bodě 4 e), těchto všeobecných podmínek.
d) Odpovědná vedoucí: Iveta Koudelová
2. Předání a převzetí daru:
a) V Dobročinném obchodě na tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav, kdykoli v době
provozní doby, tedy ve dnech PO-PÁ od 8:00-12:00 a 13:00 do 17:00 hod. V takovém případě
je oprávněna dar převzít odpovědná vedoucí nebo prodavačka – pokladní.
b) V místě, na kterém se dárce s obdarovaným dohodli. V takovém případě je dar oprávněna
převzít pouze a jedině odpovědná vedoucí.
3.
a)
b)
c)

Účel daru
Dárce předává dar obdarovanému za účelem jeho dalšího prodeje.
Dárce předáním daru deklaruje, že dar nepochází z trestné činnosti.
Obdarovaný se převzetím daru zavazuje využít celý zisk z prodeje daru pouze a jedině na
financování své hlavní činnosti, tedy na poskytování služeb pro občany s handicapem a
seniory.

4. Podmínky předání a převzetí daru:
a) Obdarovaný má povinnost informovat dárce před převzetím daru za jakým účelem je dar
přebírán.
b) Obdarovaný od dárce převezme pouze věci, které nejeví známky poškození, a které jsou plně
funkční, v kompletních celkách nebo sadách, aktuální sezónní módy, vyprané, neobnošené.
c) Obdarovaný vydá dárci o převzetí daru,,Potvrzení o přijetí daru“.
d) Dárce má právo odmítnout převzít ,,Potvrzení o přijetí daru“.
e) Obdarovaný přijímá pouze věci níže uvedené:

oblečení - dámské, pánské, dětské

boty – dámské, pánské, dětské

hodinky, hodiny, šperky

kabelky, šátky, kravaty, bižuterii, pásky

dárkové předměty, obrázky

keramiku, sklo, porcelán
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f)











hračky, společenské hry
elektroniku a drobné elektrospotřebiče
originální CD, DVD, knihy
nerozměrné sportovní potřeby
nerozměrné starožitnosti
Obdarovaný nepřijímá věci níže uvedené:
věci, které jsou špinavé, poškozené, nefunkční, módně a sezónně neaktuální
spodní prádlo, ponožky, punčocháče, plavky (použité)
výrobky z drogerie, kosmetika
potraviny a potravinové doplňky
audio i video kazety (MC, VHS)
velké domácí spotřebiče
zahradní náčiní
rostliny
nábytek
živá zvířata

5. Evidence daru
a) Elektronická: pořadové číslo, datum přijetí, identifikační kód, typ (dámské, pánské, dětské,
hračky, doplňky, sportovní potřeby, boty, domácnost), ocenění.
b) Evidence prodeje: prodejní cena, prodáno kým, datum prodeje.
c) Evidence/roční přehled: měsíc prodeje, tržby denní/měsíční, výše prodeje dle typu daru.
d) Vyřazení z evidence: pouze dary, které nebyly prodány do 4 kalendářních měsíců od přijetí
daru. Obdarovaný věnuje, takový dar převede bezúplatně na dobročinné účely.
e) Zálohování evidence na USB disk.
6.
a)
b)
c)

Ocenění daru:
Dárce předáním daru souhlasí, aby dar byl oceněn obdarovaným.
Obdarovaný se přijetím daru zavazuje dar ocenit.
Ocenění daru je v ceně obvyklé v daném čase a místě s ohledem na povahu a známky jeho
opotřebení.

7. Změna daru na zboží:
a) Okamžikem evidence a oceněním daru se z daru stává zboží a je sním jako se zbožím nadále
nakládáno, dle ustanovení Vnitřního předpisu Dobročinný obchod vydaného Jistoty
Domova,z.ú..
8. Nakládání s osobními údaji:
a) Obdarovaný shromažďuje, nakládá a uchovává osobní údaje dárce, dle Zákona č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
b) Obdarovaný může požadovat po dárci osobní údaje v rozsahu pouze nezbytně nutném.
9.
a)
b)
c)

Povinnosti prodávajícího:
Seznámit kupujícího se stavem a vadami zboží.
Předat kupujícímu pokladní doklad o provedené platbě za zboží.
Zabalit prodávajícímu zboží.

10. Reklamace zboží:
a) Kupující zaplacením a převzetím zboží stvrzuje, že byl seznámen s mírou opotřebení a vadami
zboží.
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b) § 619 ods. 3 občanského zákoníku:,, Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady
odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím“.
c) Prodejem použitého zboží nepřichází na straně podávajícího vznik odpovědnosti za vady,
které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci.
d) Kupující i prodávající mají povinnost zkontrolovat a upozornit na případné vady zboží.
e) Kupující má právo při prokázání vady zboží na poskytnutí slevy z jeho ceny.
f) Kupující nemá právo na výměnu zboží.

V Mladé Boleslavi, dne 28.4.2016

Vypracovala: Iveta Koudelová, ředitelka

3

