
Obchodní podmínky společnosti Československý spolek mediků platné od 17. 11. 2016 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové adrese http://ples.cssmou.cz, jejímž 

provozovatelem je Československý spolek mediků. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti 

prodávajícího a kupujícího. 

1. Provozovatel internetového portálu:

Československý spolek mediků 

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 

Česká republika 

Tel.: +420 608 000 237 

Email: info@cssmou.cz 

2. Vymezení pojmů

Plesem se rozumí Reprezentační ples Lékařské fakulty pořádaný Československým spolkem 

mediků. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím spotřebitelem je spotřebitel, který na 

rozdíl od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného 

výkonu povolání. Za kupujícího podnikatele se považuje každá osoba, která není kupující 

spotřebitel. Účastníkem je spotřebitel, který se osobně účastní Plesu. 

3. Popis nabízeného zboží a služeb

Portál slouží pro zakoupení elektronické formy vstupenky, která kupujícího opravňuje ke vstupu 

na Reprezentační ples Lékařské fakulty Ostravské Univerzity (Ples). 

4. Cena a měna, ve které bude transakce zpracována

Cena jedné (1) vstupenky je uvedena na webové stránce a mění se v závislosti na datu nákupu.

Hlavní termín prodeje: 350,- Kč (60 Kč vstupné, 290 Kč náklady spojené s pořádáním plesu +

povinná konzumace). Veškeré transakce budou zpracovány v CZK. Všechny ceny jsou vždy

zobrazeny v CZK a s DPH. Uvedená cena vždy zahrnuje všechny poplatky zahrnuté daně a

poplatky.

5. Obchodní podmínky

5.1. Objednávka 

5.1.1. Způsob objednání zboží 

Objednávka zboží probíhá elektronicky na webové adrese http://ples.cssmou.cz. 

Vstupenky zakoupené jinde nejsou platné. 
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5.2. Storna a vrácení peněžních prostředků 

5.2.1. Storno objednávky po zaplacení 

Po dokončení platby a připsání částky na účet prodávajícího je objednávka konečná a 

nemůže být stornována. 

5.2.2. Vrácení peněžních prostředků (reklamace) 

Po zakoupení vstupenky je možné ve vážných odůvodněných případech vrátit 

vynaložené finanční prostředky na účet plátce, nejpozději však 14 dnů před začátkem 

Plesu. Kupující je povinen prokázat nákup zboží uvedením své emailové adresy, jména 

a čísla vstupenky do reklamační emailové zprávy nebo telefonicky. Vrácená částka 

bude oproti kupní částce snížena o náklady spojené se zpracováním vstupenky a 

provozní náklady na provedení vratky. Došlo-li ke ztrátě či smazání vstupenky, nemá 

prodávající povinnost tuto ztrátu kompenzovat. 

5.2.3. Způsob vybavení reklamace 

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o průběhu reklamace do 3 pracovních 

dnů od podání žádosti o reklamaci. Kupující podává žádost o reklamaci na emailové 

adrese info@cssmou.cz. Prodávající nezodpovídá za možné technické problémy na 

straně Kupujícího, které by mohly nastat během podávání žádosti o reklamaci. 

Prodávající má povinnost řádně vyřídit reklamaci a vrácení peněz do 30 pracovních 

dnů od podání žádosti o reklamaci. 

5.3. Platba 

Platba je možná pomocí prostředků aktuálně nabízených platební bránou. Jiné platební 

metody nejsou akceptovány. 

5.4. Dodací a platební podmínky 

5.4.1. Způsob doručení zboží 

Vstupenka bude po zaplacení a řádném připsání částky na účet Prodávajícího 

doručena na emailovou adresu uvedenou během objednávky. Cena za doručení je 

zahrnuta v ceně vstupenky. Prodávající neručí za technický stav emailové schránky 

kupujícího, pokud tento stav neumožní řádné doručení vstupenky. Kupující je v 

případě nedoručení vstupenky povinen informovat prodávajícího a ten tak mohl učinit 

všechny potřebné kroky k nápravě. 
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5.4.2. Poplatky 

Všechny poplatky spojené se zpracováním objednávky a doručením vstupenky jsou 

zahrnuty v ceně vstupenky. Žádné další poplatky (vyjma poplatků spojených s 

vrácením finančních prostředků) nebudou účtovány. 

5.5. Práva a povinnosti 

5.5.1. Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající je v případě řádného připsání částky na účet povinen zabezpečit dodání 

lístku elektronickou formou (viz. Sekce Způsob doručení zboží). Tato povinnost se 

nevztahuje na problém způsobený na straně Kupujícího. 

5.5.2. Práva a povinnosti kupujícího 

Kupující má právo na odstoupení z kupní smlouvy a vrácení peněz v souladu se sekcí 

Storna a vrácení peněžních poplatků. 

6. Informace o ochraně osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby prodávajícího v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění stanovených podmínek. Kupující má právo 

být informován, jaké údaje mohou být zpracovány. Žádné informace o Kupujícím nebudou sdělena 

třetím stranám. Pokud Kupující nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, není mu umožněno 

zakoupení vstupenky. 

7. Podmínky pro Účastníky

7.1. Nevhodné chování účastníka 

Prodejce si vyhrazuje právo při jakémkoli chování, které Prodejce uzná jako nevhodné, 

Účastníka vyvést z prostor Plesu a znemožnit mu opětovný vstup do těchto prostor. Kupní 

smlouva vytvořená mezi Prodávajícím a Kupujícím tímto zaniká bez možnosti jakékoliv 

kompenzace. 

7.2. Jiné zákazy a nařízení 

Účastníci Plesu mají zakázáno během konání Plesu přinášet a spotřebovávat takové potraviny 

a nápoje, které nebyly zakoupeny na prodejních místech Plesu během jeho konání. Tato 

činnost je důvodem pro uplatnění odstavce 7.1 Nevhodné chování účastníka. Účastníci Plesu 

mají povinnost respektovat a dodržovat dress code předepsaný Prodejcem. V případě 

nedodržení této podmínky jim může být Prodejcem odepřen vstup na Ples bez možnosti 

jakékoliv kompenzace.




