
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA 
INFORMACE SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

poskytované v souladu s ustanovením § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
 

Poskytovatel služby: TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, 

sídlem Horní náměstí 104/1, 746 1 Opava 

Poskytovaná služba: donáška zboží z prodejny poskytovatele v areálu FNO 

na adrese 17. listopadu 1790/5, Ostrava – Poruba, 708 52 (dále jen 
„prodejna“) 

Donášková služba je poskytována pouze pacientům hospitalizovaným na lůžkovém oddělení Kliniky 
úrazové chirurgie, Chirurgické kliniky, Interní kliniky a zaměstnancům FNO v rámci uvedených klinik 
do budovy pavilonu L (každý samostatně dále jako „spotřebitel“). 

Prostřednictvím využití donáškové služby si spotřebitel od poskytovatele jednorázově zakoupí a 
nechá poskytovatelem doručit zboží aktuálně nabízené a dostupné na výše uvedené prodejně 
poskytovatele za účelem jeho přímé spotřeby (dále jen „zboží“). 

Poskytovatel tímto sdělením informuje spotřebitele o podmínkách poskytování donáškové služby. 

1. Objednávka: 

 Objednávku učiní spotřebitel u poskytovatele buď osobně na shora uvedené prodejně nebo 
prostřednictvím telefonu na telefonním čísle 602 101 872, a to ve dnech: pondělky až 
neděle v době od 9.00 hod do 16.00 hod. 

 Při objednávce uvede spotřebitel jméno, příjmení, druh a množství zboží, které si objednává 
k doručení, své kontaktní telefonní číslo, oddělení, kam si přeje zboží doručit, zvolený 
způsob platby za zboží a zvolený způsob balení zboží. 

 Takto učiněná objednávka představuje závaznou nabídku spotřebitele jako kupujícího na 
uzavření kupní smlouvy k objednanému zboží s poskytovatelem jako prodávajícím. 
Objednávka je spotřebiteli potvrzena příslušným zaměstnancem buď na prodejně nebo 
během telefonického hovoru se sdělením údaje o předpokládané době donášky zboží. 

 Minimální hodnota jednotlivé objednávky činí 50 Kč včetně DPH. 

 Dostupnost zboží je dána skladovými zásobami poskytovatele a poskytovatel negarantuje 
stálou dostupnost veškerého sortimentu jím nabízeného zboží. O nedostupnosti zboží je 
spotřebitel informován poskytovatelem buď přímo v okamžiku objednávky, nebo 
dodatečně po jejím učinění telefonicky. Případná změna objednávky musí být vždy 
odsouhlasena spotřebitelem. 

 Donáška je realizována ve dnech: pondělky až neděle v době od 9.00 hod do 17.00 hod. 
Nejzazší čas, v němž je objednávka poskytovatelem doručena, činí 60 minut od učinění 
objednávky, není-li mezi poskytovatelem a spotřebitelem dohodnuto jinak. Poskytovatel 
informuje spotřebitele, že čas donášky může být ovlivněn aktuálním vnitřním provozem 
oddělení FNO (např. probíhající vizita apod.). 

 Kupní cena zboží včetně DPH odpovídá ceně zboží na výše uvedené prodejně poskytovatele 
a je spotřebiteli sdělena při objednávce zboží, nejpozději však před uzavřením kupní 
smlouvy. Kupní smlouva na zboží je uzavřena okamžikem úhrady kupní ceny objednaného 
zboží spotřebitelem při jeho převzetí od zaměstnance poskytovatele realizujícího donášku. 



 Spotřebitel má možnost uhradit objednané zboží při jeho převzetí v hotovosti či platební 
kartou, kdy volbu způsobu platby je povinen poskytovateli sdělit při objednávce. 

 Při převzetí objednaného zboží obdrží spotřebitel doklad o zakoupení zboží, když podle 
zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je 
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku 
pak nejpozději do 48 hodin. 

 Učiněním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se předem důkladně seznámil s těmito 
informacemi a podmínkami, a dále, že souhlasí s využitím komunikačních prostředků na 
dálku v souvislosti s objednávkou donáškové služby  a uzavřením kupní smlouvy     
k objednanému zboží. 

2. Cena donáškové služby činí 10 Kč. Tato cena zahrnuje veškeré poplatky, které je spotřebitel 
povinen v souvislosti se službou donášky hradit. Při objednávce v celkové hodnotě nad 250 
Kč, je donáška poskytována zdarma. 

3. Zboží je donášeno buď v košíku, z nějž si spotřebitel zboží odebere, nebo na základě 
objednávky spotřebitele v samostatné nákupní tašce. Cena obalových materiálů (nákupní 
tašky), případně přepravních boxů (při objednávce jídel z teplého pultu), je spotřebiteli 
sdělena v okamžiku objednávky. 

4. Výše nákladů vzniklých spotřebiteli při využití objednávky donášky zboží přes telefon platí 
tarify, telefonní poplatky a podmínky poskytovatelů příslušného spotřebitele, a tyto hradí 
spotřebitel. Poskytovatel neúčtuje spotřebiteli žádné dodatečné náklady na telekomunikační 
prostředky. 

5. Záloha či obdobná platba není při objednání donáškové služby a při uzavření kupní smlouvy 
vyžadována. 

6. Pokud chce spotřebitel podat v souvislosti s donáškovou službou či uzavřenou kupní 
smlouvou stížnost, může jí doručit poskytovateli na adresu sídla nebo přes kontaktní 
formulář na webových stránkách poskytovatele www.odtempo.cz, případně je možné se se 
stížností obrátit na příslušné státní dozorové a kontrolní orgány. 

7. Spotřebitel, který není podnikatelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu případně vzniklého v souvislosti s koupí zboží poskytovatele distančním způsobem. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce 
(www.coi.cz). 

8. Nároky spotřebitele ze záruky na zboží a podmínky jejich platnosti jsou blíže popsány v 
reklamačním řádu, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele 
www.odtempo.cz, případně je vyvěšen na výše uvedené prodejně poskytovatele. 

9. Sdělení pro spotřebitele ohledně odstoupení od objednávky donáškové služby a kupní 
smlouvy: 

 Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy na objednané zboží (i od jednotlivé 
položky) bez udání důvodů, ve lhůtě čtrnácti dnů od jeho převzetí. 

 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen poskytovatele 
informovat telefonicky nebo písemnou formou (doručit písemné odstoupení na adresu jeho 
sídla, popř. použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webových 
stránkách poskytovatele www.odtempo.cz). 

 Společně s odstoupením je spotřebitel povinen doručit poskytovateli zboží, ohledně 
kterého odstupuje od smlouvy, a to buď osobně na výše uvedené prodejně nebo tak, že 
telefonicky kontaktuje příslušného zaměstnance poskytovatele na telefonním čísle pro 
objednávku zboží za účelem dohody o čase vyzvednutí zboží, ohledně něhož spotřebitel od 



smlouvy odstoupil. Zboží musí být poskytovateli vráceno nejpozději do čtrnácti dnů od 
odstoupení. Spotřebitel přitom nenese žádné náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel 
je povinen zboží vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré 
dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v 
hodnotě, ve které je od poskytovatele převzal. 

 Nedohodne-li se spotřebitel s poskytovatelem jinak, není spotřebitel tímto způsobem 
zásadně oprávněn odstoupit od smluv o koupi zboží podléhajícího rychlé zkáze (ovoce, 
zelenina, potraviny živočišného původu), jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně 
smícháno s jiným zbožím, o koupi zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a 
z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce novin, periodik a časopisů. 

 V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel poskytovateli za snížení hodnoty 
vráceného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než 
který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. 

 V případě odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen spotřebiteli při předání 
příslušného zboží vrátit veškeré peněžní prostředky, které poskytovatel přijal od 
spotřebitele na základě smlouvy, od které bylo odstoupeno, a sice v hotovosti, včetně ceny 
donáškové služby. Poskytovatel přitom není povinen vrátit spotřebiteli jím uhrazené 
peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel předá příslušné zboží. 

 Spotřebiteli se doporučuje předané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, 
přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout zaměstnanci 
poskytovatele realizujícímu donášku (např. propadlá expirační doba nebo jiná zjevná 
nezpůsobilost k určenému účelu použití). 

 Práva z vadného plnění může spotřebitel rovněž uplatnit na adrese jakékoli provozovny 
poskytovatele nebo v jeho sídle. Poskytovatel tímto informuje spotřebitele, že s ohledem na 
povahu zboží, nemusí být reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že spotřebitel 
nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného 
obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. 

10. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky vzniklé spotřebiteli v souvislosti 
konzumací zakoupeného zboží dané nedodržením stanoveného dietního či léčebného režimu 
spotřebitele. 

11. Informace o složení zboží a v něm obsažených alergenech poskytne spotřebiteli poskytovatel 
na vyžádání před uzavřením kupní smlouvy. 

12. Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů spotřebitele a tyto osobní údaje 
zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy zejména Nařízením EU č. 2016/679 - 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace jsou dostupné na 
www.odtempo.cz/GDPR.htm. 

13. Poskytovatel může podmínky donáškové služby jednostranně měnit či doplňovat, když o této 
změně informuje spotřebitele na svých webových stránkách, případně jiným vhodným 
způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek spotřebitel mohl bez nepřiměřených 
obtíží seznámit. Má se za to, že spotřebitel, který učiní objednávku s novým zněním 
podmínek souhlasí. 

14. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2022. 


