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   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ITT z.s.  

 
 

I. Preambule 
 
Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti ITT z.s., se sídlem            
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9, provozovnou U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9,jsou              
vypracovány v souladu zákonem č. 89/2012 Občanského zákoníku a jsou součástí všech            
Obchodních vztahů mezi společností ITT z.s., a jinou osobou, která vstoupí se společností             
do smluvního vztahu.  
 
 
  II. Úvodní ustanovení 
 
1. VOP stanoví základní práva a povinnosti každého z právního vztahu mezi 
poskytovatelem na straně jedné a Klienty nebo Obchodními partnery na straně druhé, jsou             
závazná pro všechny účastníky smluvního vztahu, pokud se strany výslovně nedohodnou           
písemně jinak. Jiné písemné ujednání účastníků, které jsou obsaženy především v           
konkrétních smlouvách uzavřených mezi poskytovatelem a Klientem nebo poskytovatelem a          
Obchodním partnerem, mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných podmínek,         
pokud není dohodnuto jinak. 
 
2. Smlouva mezi poskytovatelem a Klientem nebo poskytovatelem a Obchodní partnerem           
nebo poskytovatelem a další osobou, může být provedena písemně nebo elektronicky přes            
webové stránky poskytovatele, nebo jiným podobným způsobem, na základě kterého je           
možné identifikovat (i mlčky) kladný projev vůle dotčené osoby s těmito VOP poskytovatele. 
  
3. Závazkový vztah vzniká podpisem příslušných právních aktů mezi Klienty/Obchodními          
partnery a poskytovatelem. 
 
4. Smlouva může být uzavřena v souladu se zákonem č. 89/2012. Občanský zákoník,             
přijetím elektronické nebo písemné smlouvy formou návrhu Smlouvy řádně vyplněné          
Klientem/Obchodním partnerem a potvrzené Klientem/Obchodním partnerem poté, co se         
seznámili s podmínkami těchto smluvních podmínek prostřednictvím webových stránek         
ittkredit.cz  
Smlouva v tomto případě vstupuje v platnost a účinnost přijetím návrhu Smlouvy            
poskytovatelem. Přijetí Smlouvy ze strany poskytovatele je oznámeno elektronicky         
(potvrzovací e-mailovou zprávou, která je neprodleně odeslána na e-mailovou adresu          
Klienta/Obchodního partnera).  
Ve zvláštních případech, zejména pokud je tak uvedeno v těchto VOP, pokud by to bylo v                
rozporu se zákonem nebo pokud by vzniklo podezření, že Klient nebude plnit své závazky              
řádně a včas, tak si poskytovatel vyhrazuje právo návrh Smlouvy neakceptovat. 
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III. Základní definice a pojmy 
 
Pro účely těchto VOP a celého právního vztahu mezi poskytovatelem a třetí stranou, budou              
použity níže definice a pojmy s následujícím významem: 
 
1. E-Ticket (Gastrokredit a ITT Kredit): je elektronický poukaz, účelově vázaný na            
poskytování služeb pro Klienta u Obchodního partnera poskytovatele. E-ticket může být           
použit pouze v síti Obchodních partnerů Poskytovatele a s výhradou podmínek stanovených            
v těchto VOP nebo příslušné Smlouvy. Poukázka E-Ticket je v odpovídající nominální            
hodnotě použitelná jako elektronický voucher prostřednictvím určené elektronické aplikace         
GexPay, což je aplikace pro mobilní telefony nebo pro jiná podobná koncová zařízení             
("E-Ticket kredit") nebo ve fyzické podobě jako papírový voucher ("E-Ticket poukaz"), a to             
prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu, který obsahuje žádost o zápis příslušné          
hodnoty z E-Ticketu ve prospěch příjemce E-Ticketu. 
 
Poukázku E-Ticket s požadovaným označením předkládá Klient pomocí unikátního         
identifikačního kódu, který je použitelný pouze jednou, a to až do doby jeho zaevidování v               
systému GexPay osobou, které byl E-Ticket s unikátním identifikačním kódem poskytnut,           
zpravidla osobou poskytující Služby. 
 
Poukázka E-Ticket je platná pouze tehdy, pokud byla zaplacena cena za poukaz v             
předložené hodnotě a zároveň poukázka E-Ticket v předložené hodnotě nebyla již dříve            
použita a registrována v systému GexPay ve prospěch jiné osoby nebo jen na jiný účet téže                
osoby. Zaevidováním příslušné hodnoty poukazu E-Ticket v systému GexPay ve prospěch           
jiné osoby (Klienta/Obchodního partnera) nebo jiného účtu, tak osoba, v jíž prospěch jejího             
účtu byl zapsán, nabývá právo na jeho další využití jako platného poukazu E-Ticket v              
příslušné nominální hodnotě. Obchodní partner, kterému je předložen požadavek na          
zaevidování poukazu E-Ticket v systému GexPay s příslušnou hodnotou, je povinen           
poskytnout Klientovi Službu v dané hodnotě. Po poskytnutí Služby získává oprávnění na            
zpětný odkup E-Ticket v nominální hodnotě u servisního partnera č.2 Poskytovatele v ČR a              
servisního partnera č.1 v SR v souladu s těmito VOP. 
 
2. Klient: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smluvním vztah,            
jehož předmět je, bude nebo může být poskytování Služby. Specifickou kategorii Klientů            
zahrnuje: 
a) Zaměstnanec: fyzická osoba, která je v pracovním poměru u Zaměstnavatele a využívá             
služeb stravování v souladu s § 236 zákona č.262/2006 Sb., na zákoník práce, ve znění               
pozdějších předpisů, prostřednictvím poukázky E-Ticket (Gastrokredit). 
b) Zaměstnavatel: právnická osoba, která poskytuje služby poskytování jídla v souladu s §             
236 zákona č.262/2006 sb, na zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro své             
Zaměstnance pomocí poukázek E-Ticket (Gastrokredit). 
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Zaměstnanec i Zaměstnavatel je pro účely těchto VOP a smluvního vztahu s            
Poskytovatelem považován za Klienta a vztahují se na něj všechna práva a povinnosti,             
stejně jako na Klienta, není-li uvedeno jinak. 
 
 
 
3. Obchodní partner je podnikatel, který má oprávnění poskytovat Služby podle těchto VOP             
a vstoupil do smluvního vztahu s Poskytovatelem, jehož předmětem je, bude nebo může být              
poskytování Služby. 
 
4. Identifikátor: je jedinečná informace o Klientovi nebo Obchodním partnerovi v systému            
GexPay, který je založen na možné identifikaci v systému GexPay a přiřazení příslušné             
hodnoty poukazu E-ticket. Identifikátorem Klienta/Obchodního partnera je obvykle jeho         
e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Klient/Obchodní partner a Poskytovatel mohou ve           
zvláštních případech na základě dohody zadat jiný identifikátor. Identifikátor není osobní           
údaj Klienta/Obchodního partnera. 
 
5. Poskytovatel:je společnost ITT z.s., se sídlem Poděbradská 56/186, Praha 9 198 00             
Hloubětín, s provozovnou U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČO: 070 42 990,                
pod Sp. zn. L 70 181 vedená u Městského soudu v Praze, to znamená, že je to osoba                  
oprávněná ke zprostředkování Služeb; 
 
6. Servisní partner č.1 je obchodní společnost Ticket Systems, s.r.o., se sídlem Zámocká             
36, 811 01 Bratislava, IČO: 47 903 902, zapsaná v OR Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl               
Sro, vložka číslo: 101090/B, to znamená, že je odpovědná za technický provoz a za              
technickou podporu systému GexPay v SR a ČR. 
 
7. Servisní partner č. 2 je obchodní společnost GexPay s.r.o., se sídlem Na příkopě              
1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO:04276426, pod Sp. zn C 245181 vedená u               
Městského soudu v Praze, to znamená, že je odpovědná za servis při zpětných prodejích              
E-Ticket pro ČR. 
 
8. POS Terminál: elektronické zařízení, které je vybaveno aplikací GexPay, umožňující           
hromadný záznam jednotlivých poukázek E-Ticket. Terminálovou funkci může plnit mobilní          
zařízení, tablet apod. 
 
9. Služby: jsou jednotlivé služby poskytované Poskytovatelem pro Klienta prostřednictvím          
činnosti Obchodních partnerů, kteří akceptují elektronické poukazy ITT Kredit nebo          
Gastrokredit.  
 
10. GexPay: je provozní systém technických a technologických prostředků, softwarové          
vybavení, licence a patenty, personální substrát, jakož i know-how a více, s touto činností              
související atributy. 
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11. Webové stránky: webové stránky www.ittkredit.cz jsou oficiální webové stránky          
Poskytovatele, prostřednictvím kterých, nebo jeho sub-stránky/domény nižší kategorie,        
e-mailových účtů a propojené aplikace ze systému GexPay, je možné uskutečňovat           
komunikaci mezi Poskytovatelem, servisními partnery a Klienty/Obchodními partnery. 
 
 
12. Smlouva: je jakákoliv dohoda upravující právní vztah, jehož předmětem je poskytování            
služeb pro klienta, a to prostřednictvím operace obchodního partnera mezi poskytovatelem           
na straně jedné a klienty nebo Obchodní partnery na straně druhé . Poskytování služeb              
zajišťuje Poskytovatel na základě smluvního vztahu s Klientem (Dohody s Klientem) a ve             
stejné době, na základě smluvního vztahu s alespoň jedním Obchodním partnerem           
(Smlouva s Obchodním partnerem). Smlouva musí být v souladu s článkem II (3 nebo 4               
těchto VOP. Součástí každé Smlouvy a těchto podmínek, nebo dalších souvisejících           
dokumentů, které upravují podmínky smluvního vztahu a těchto všeobecných podmínek          
nebo Smlouvy, musí odkazovat na ně, nebo Klient/Obchodní partner vyjádřil výslovný           
souhlas s jejich obsahem. 
 
 
IV. Použití elektronických poukazů 
 
1. E-Ticket (ITT Kredit) je nadřazen nad E-Ticket(Gastrokredit) a lze ho použít u všech              
sjednaných Obchodních partnerů Poskytovatele. 
Klient je oprávněn pořídit si, obdržet E-Ticket(ITT Kredit) s požadovanou nominální           
hodnotou, která mu bude jako hodnota elektronického poukazu E-Ticket poskytnuta ve           
formě vytvoření osobního účtu v systému Poskytovatele v aplikaci GexPay nebo nechat            
připsat požadovanou nominální hodnotu E-ticket, pokud si vytvořil účet již dříve. Samostatný            
osobní a podnikatelský účet služby se Poskytovatel zavazuje vytvořit pro Obchodního           
partnera po uzavření Smlouvy. Klienti/Obchodní partneři mají zvláštní personalizovaný účet          
v systému Poskytovatele, na kterém je zaznamenávána hodnota E-Ticket dotčené osoby,tj.           
aktuální disponující poukázku E-Ticket, pokud se strany výslovně nedomluví jinak. 
 
2. Elektronický poukaz E-Ticket (Gastrokredit) je určený pouze pro poskytování služeb           
stravování pro Klienta v souladu s § 236 zákona č 262/2006 sb. zákoníku práce, je možné                
ho zakoupit Klientem – Zaměstnavatelem, který se ho pak zavazuje poskytnout Klientovi -             
Zaměstnanci jako stravný poukaz E-Ticket v minimální nominální výši stanovené          
vnitropodnikovou směrnicí. Zaměstnavatel poskytuje Zaměstnanci E-Ticket Gastrokredit       
prostřednictvím aplikace GexPay v systému Poskytovatele na jeho osobní účet. Pokud           
Zaměstnanec nemá účet vytvořen již dříve, bude informován o možnosti jeho vytvoření.            
Zaměstnanec má taktéž nárok na E-Ticket poukaz i v papírové podobě. Za tisk a platnost               
E-Ticketu odpovídá do okamžiku jeho předání Zaměstnanci Zaměstnavatel a od okamžiku           
jeho přijetí je za něj zodpovědný Zaměstnanec. Držitel platného E-Ticket poukazu je povinen             
zajistit, že nedojde k neoprávněnému použití (k jeho neoprávněné registraci atd.).           
Zaměstnavatel je povinen informovat Zaměstnance o tom, jakým způsobem se používají           
E-Ticket poukázky Gastrokredit, tj. že v systému Poskytovatele nelze pomocí takto nabitých            
E-Ticket poukazů uhradit jiné služby a produkty, které nespadají do zajištění Služby            
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stravování zaměstnanců, resp. i když bude E-Ticket (Gastrokredit) platný a bude-li ho chtít             
zaměstnanec použít na jiný účel, nebude nominální hodnota takového E-Ticket akceptována           
Obchodními partnery, kteří neposkytují Službu stravování.  
 
 
3. E-Ticket lze použít jako E-Ticket v elektronické podobě (kredit) nebo E-Ticket v papírové              
podobě (poukaz) v nominální hodnotě, kterou má osoba v současné době na účtu             
evidovanou v systému Poskytovatele nebo v nižší nominální hodnotě. Nominální hodnotu           
E-Ticket kredit je možné zvolit v aplikaci na koncovém elektronickém zařízení a E-Ticket             
kredit pak použít přes unikátní identifikační kód vygenerovaný touto aplikací, který je            
zaevidovaný v systému Poskytovatele ve prospěch jiné osoby disponující účtem v systému            
Poskytovatele na základě Smlouvy s Poskytovatelem. Nominální hodnota E-Ticket poukazu          
je obvykle stanovena nabytím jeho fyzické podoby (např. tiskem).  
 
4. Pro přijetí elektronické poukázky E-Ticket a její registrace v systému Poskytovatele, je             
nutné, aby koncové zařízení s nainstalovanou softwarovou aplikací umožňovalo použití          
E-Ticketu v systému Poskytovatele. Klient/Obchodního partner si zajistí koncové zařízení          
samostatně a vybaví ho aplikací GexPay, která umožní použití E-Ticket, s čím Klient a              
Obchodní partner souhlasí. Aplikaci pro koncová zařízení může být získána prostřednictvím           
internetu nebo tím, že Klient/Obchodní partner žádá Poskytovatele, aby mu poskytl odkaz,            
odkud si přesně instalační soubor aplikace stáhne. Poskytovatel není odpovědný za           
vhodnost koncového zařízení Klienta/Obchodního partnera pro účely použití E-Ticket, ani za           
správnost instalace aplikace, kterou neprovede zástupce Poskytovatele, (odkaz na aktuální          
verzi aplikace je uveden na Webové stránce servisního partnera gexpay.cz, a to i s              
doporučeným způsobem instalace). Klient je oprávněn místo koncových zařízení používat          
elektronickou část poukazu ve formě E-ticket poukazu v papírové podobě, kdy je            
zabezpečení Služby provedeno předložením papírové poukázky E-Ticket Obchodnímu        
partnerovi nebo Klient může požádat v systému Poskytovatele o registraci nominální           
hodnoty E-Ticket přímo na požadovaný účet Obchodního partnera v systému Poskytovatele           
přes webové stránky gexpay.cz  
 
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevytvořit Klientovi/Obchodnímu partnerovi speciální         
osobní účet, resp. dát mu k dispozici individuální funkce na takovém účtu pouze po důkladné               
identifikaci Klienta/Obchodního partnera, popřípadě až po provedení jiných akcí v souladu s            
platnými právními předpisy. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn požadovat i           
provedení platby na pořízení nominální hodnoty E-Ticket ve prospěch účtu Poskytovatele z            
účtu Klienta/Obchodního partnera z banky nebo od jiného poskytovatele platebních služeb           
nebo po splnění jiných podmínek. Jednotlivé úkony, vztahující se k personalizovanému účtu            
Klienta/Obchodního partnera v systému Poskytovatele, mohou být zatíženy individuálními         
poplatky, pokud tak určí Poskytovatel v případě, že jsou poskytovány nad rámec základních             
bezpečnostních Služeb realizovaných pomocí poukázek E-Ticket. 
 
 
6. Klient/Obchodního partner, je povinen věnovat náležitou péči při použití poukázky           
E-Ticket, aby ochranný identifikační kód nezadala jiná osoba než příjemce, zpravidla je to             
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poskytovatel Služby; jeho registrací jinou osobou v systému Poskytovatele zaniká platnost           
vygenerovaných poukázek E-Ticket v odpovídající nominální hodnotě a jeho další využití           
není možné. 
 
 
 
 
 
V. Práva a povinnosti Smluvních stran 
 
1. Klient souhlasí s použitím elektronických poukázek E-Ticket v souladu s těmito VOP a              
Smlouvou, není-li dohodnuto jinak. Klient/Obchodní partner je oprávněn kdykoliv v průběhu           
platnosti Dohody objednat a zakoupit požadovanou hodnotu elektronických poukazů         
E-Ticket, a dokonce i opakovaně Poskytovateli prostřednictvím objednávky na jeho osobním           
účtu v systému GexPay. Nominální hodnota E-Ticketu bude Klientovi připsána na jeho účet,             
obvykle do 24 hodin od zaplacení ceny za nákup E-Ticket poukazů Klientům v pracovní dny.               
Daňový doklad ve formě elektronické faktury obdrží Klient/Obchodní partner následně na           
e-mailovou adresu, která je jeho identifikátorem.  
 
2. Cenou za nákup E-Ticket poukázek se rozumí uhrazení nominální hodnoty elektronické            
poukázky E-Ticket objednané Klientem, příp. Obchodním partnerem Poskytovateli a cenou          
za zpětný prodej se rozumí uhrazení nominální hodnoty poukázky E-Ticket Poskytovatelem           
obchodnímu partnerovi. Klient / Obchodní partner se zavazuje uhradit cenu bankovním           
převodem na účet Poskytovatele. Informace o bankovním převodu vyžadované         
Poskytovatelem (např. Variabilní symbol, specifický symbol) se zavazuje Klient / Obchodní           
partner dodržovat, v opačném případě nemusí být nominální hodnota objednaných          
poukázek E-ticket připsána na jeho účet. Uhrazením ceny se rozumí připsání finančních            
prostředků ve prospěch účtu Poskytovatele. Veškeré poplatky spojené s převodem          
finančních prostředků hradí plátce. Poskytovatel následně připíše Klientovi elektronické         
poukázky v nominální hodnotě rovnající se uhrazené ceně za nákup E-Ticket. Klient, příp.             
Obchodní partner odpovídá za to, aby byla při nákupu E-Ticket provedena platba v             
odpovídající výši požadované nominální hodnoty elektronické poukázky E-Ticket a příp.          
poplatků (zejména bankovních), tj částka připsána na bankovní účet Poskytovatele bude v            
plné výši použita na úhradu ceny za nákup E-Ticket, a to bez nároku na její stornování. Při                 
požadavku na zpětný prodej požadované hodnoty poukázek E-Ticket Poskytovatel uhradí          
cenu ve výši nominální hodnoty platných poukázek E-Ticket poskytnutých na proplacení,           
bankovním převodem na účet Obchodního partnera, uvedený ve Smlouvě, po odečtení příp.            
odměny, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od podání požadavku na proplacení             
Obchodním partnerem. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že za nákup poukázek E-Ticket nepřísluší Poskytovateli            
žádná odměna. Poskytovatel má nárok na odměnu v případě zpětného prodeje poukázek            
E-Ticket od Obchodního partnera Poskytovateli ve výši 2% z nominální hodnoty           
elektronických poukázek E-Ticket. Poskytovatel je oprávněn započíst si výšku příslušející          
odměny oproti ceně za zpětný prodej poukázek E-Ticket od Obchodního partnera. Obchodní            
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partner je oprávněn uskutečnit zpětný prodej elektronických poukázek E-Ticket maximálně          
100 krát v příslušném měsíci, a zároveň zpětně prodat elektronické poukázky E-Ticket v             
rámci jednoho bankovního převodu v minimální hodnotě 100 Kč; při pokusu o zpětný prodej              
nižších hodnot nebo zpětný prodej převyšující maximální počet povolených zpětných          
prodejů se převod ve prospěch bankovního účtu neuskuteční. 
 
4. Obchodní partner se zavazuje poskytnout Službu Klientovi po předložení platné           
elektronické poukázky E-Ticket obchodnímu partnerovi a její zaevidování v systému          
Poskytovatele ve prospěch Obchodního partnera, v hodnotě příslušející požadované Službě          
(v případě dohody mezi obchodním partnerem a Klientem může být poskytována Služba            
částečně hrazena formou poukázek E-Ticket). Elektronická poukázka E-Ticket musí být v           
předložené nominální hodnotě platná, tj musí být předem uhrazena Poskytovateli její cena a             
nesmí být již dříve předložena a zaevidována v systému Poskytovatele ve prospěch jiné             
osoby nebo zpětně prodána Poskytovateli. Obchodní partner / Klient se zavazuje vždy            
ověřovat platnost každé předložené poukázky E-Ticket v systému Poskytovatele, za což v            
plném rozsahu odpovídá. Ověření platnosti v systému Poskytovatele je možné pouze           
prostřednictvím řádného internetového připojení, které je stejně výhradní odpovědností         
osoby, čí poukázka E-Ticket je předložena. V případě předložení neplatné poukázky           
E-Ticket její hodnota nebude připsána v systému Poskytovatele ve prospěch Obchodního           
partnera nebo jiné osoby, kterou byla předložena. 
 
5. Služby se Obchodní partner zavazuje zajišťovat prostřednictvím jednotlivých provozů, ve            
kterých je možné používat elektronické poukazy E-Ticket. Obchodní partner se zavazuje           
zajistit přijetí elektronických poukázek E-Ticket ve svých vybraných provozech, jejichž název           
a adresu se zavazuje poskytnout Poskytovateli, a zároveň tato zařízení viditelně označit při             
jejich vstupu logem Poskytovatele nebo etiketou Poskytovatele o poskytování poukázek          
E-Ticket, způsobem umožňující Klientovi okamžitý přehled o tom, zda jsou poukázky           
E-Ticket v příslušném provozu akceptovány. Obchodní partner prohlašuje, že má oprávnění           
poskytovat Služby ve svém provozu / provozech, které splňují podmínky Zabezpečení           
Služby tak jak je uvedeno v bodě III odst. 9 těchto VOP. Seznam provozů Obchodních               
partnerů, ve kterých je možné předložit elektronické poukázky E-Ticket je přístupný na            
Webové stránce Poskytovatele nebo bude Klientovi poskytnut na požádání. 
  
6. Dohody mezi Klientem a Obchodním partnerem ohledně poskytování Služeb jsou jejich            
výhradní odpovědností a Poskytovatel za ně neodpovídá (např. Uplatnění věrnostních a           
bonusových programů apod.). Obchodní partner se však zavazuje při poskytování Služeb           
prostřednictvím poukázek E-ticket jakýmkoliv způsobem neznevýhodňovat Klienta při        
používání poukázek E-Ticket ve srovnání s jiným zákazníkem nebo ve srovnání s jiným             
způsobem platby, zejména se zavazuje: 
(a) neúčtovat Klientovi žádný poplatek nebo jakoukoliv jinou navíc platbu za používání            
poukázek E-Ticket při platbě za Služby nebo nevyžadovat jiný obdobný úkon, který by             
Klienta nebo tento způsob úhrady nepřiměřeně znevýhodňoval, 
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(b) poskytovat Služby za stejných podmínek i při úhradě formou poukázek E-Ticket, zejména             
neuvádět / nepožadovat úhradu jiné nominální hodnoty za Služby jako obvykle při jiných             
způsobech platby, 
(c) přijímat poukázky E-Ticket na úhradu za všechny Služby při Zabezpečení služeb v             
souladu s platnými právními předpisy bez omezení. 
 
7. Zaměstnanec prohlašuje, že elektronické poukazy E-Ticket (Gastrokredit), které mu          
Zaměstnavatel poskytl, budou použity pouze pro účely poskytování stravy v souladu s § 236              
zákona č 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
VII. Dobu trvání Obchodního vztahu 
 
1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou (příp. Označena jako "vázanost") je-li to výslovně              
uvedeno ve Smlouvě. V případě, pokud není ve smlouvě uvedena doba platnosti, uzavírá se              
smlouva na dobu neurčitou. 
2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem / Obchodním partnerem zaniká na základě            
následujících skutečností: 
(a) dohodou smluvních stran, 
(b) uplynutím doby platnosti Smlouvy uzavřené na dobu určitou, 
(c) výpovědí jedné ze smluvních stran v souladu se Smlouvou, 
(d) odstoupením od smlouvy na základě zákonných důvodů, 
(e) zánikem Poskytovatele nebo Klienta / Obchodního partnera právnické osoby bez           
právního nástupce nebo smrtí fyzické osoby. 
3. Smlouva, která je uzavřena na dobu určitou, může být prodloužena na základě projevu              
vůle Klienta / Obchodního partnera provedeného nejpozději ke dni zániku Smlouvy,           
zpravidla způsobem jakým byla uzavřena. 
4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s Klientem / Obchodním partnerem s            
účinkem ke dni doručení Klientovi / obchodnímu partnerovi jestliže: 
(a) Klient / Obchodní partner porušil Smlouvu nebo jednal v rozporu s VOP nebo Smlouvou               
a neprovedl nápravu ve lhůtě, která mu byla Poskytovatelem poskytnuta; pokud není taková             
lhůta výslovně uvedena při porušení konkrétní povinnosti Klienta / Obchodního partnera,           
použije se 15 denní lhůta na nápravu; 
(b) Klient / Obchodní partner opakovaně nebo hrubě poruší smluvní podmínky; 
(c) existuje důvodné podezření, že Klient / Obchodní partner jednal v rozporu s obecně              
závaznými právními předpisy, dobrými mravy, se zásadami poctivého obchodního styku          
nebo v poměrech Klienta / Obchodního partnera došlo k výrazným změnám, které nedávají             
záruku plnění podmínek Smlouvy (např. prohlášení konkursu na jeho majetek apod.). 
5. Klient / Obchodní partner je oprávněn vypovědět Smlouvu s Poskytovatelem písemnou            
formou s účinkem ke dni doručení Poskytovateli pokud 
(a) Poskytovatel opakovaně a / nebo hrubě poruší smlouvu; 

 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ITT z.s. platné od 8.12.2018  
8 

http://www.skykredit.eu/


www.ittkredit.cz  

(b) Klient / Obchodní partner nesouhlasí se změnou Smlouvy, těchto VOP nebo jiného             
souvisejícího závazného dokumentu; 
(c) Poskytovateli zanikne oprávnění k výkonu činnosti v souladu se zákonem. 
6. Pokud není mezi Poskytovatelem a Klientem / obchodním partnerem dohodnuto jinak a             
obecně závazné právní předpisy neurčují jinak, jsou Klient / Obchodní partner i Poskytovatel             
oprávnění kdykoliv jednostranně, bez uvedení důvodu vypovědět Smlouvu uzavřenou na          
dobu neurčitou, a to vždy doručením písemné výpovědi druhé straně. Výpovědní doba při             
výpovědi bez udání důvodu je 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení             
výpovědi druhé smluvní straně. 
7. Zaměstnanec nebo jiný Klient, který je v postavení spotřebitele je oprávněn odstoupit od              
Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy nebo ode dne prvního zakoupení elektronické              
poukázky E-Ticket po uzavření Smlouvy v libovolné hodnotě, a to prostřednictvím           
písemného odstoupení doručeného Poskytovateli nebo prostřednictvím formuláře, který        
najdete zde. 
8. Hrubým porušením Smlouvy se pro účely Smlouvy považuje takové porušení smluvních            
podmínek, které je způsobilé přivodit druhé straně újmu v každém jednotlivém případě ve             
výši minimálně 100 000 Kč nebo pokud tak stanoví Smlouva. 
9. V případě zániku smluvního vztahu Poskytovatel odkoupí hodnotu platných poukázek           
E-Ticket pokud o to Klient / Obchodní partner nebo jeho právní nástupce požádá a určí, kam                
má být poukázána cena za odkupované poukázky E-Ticket, jinak Poskytovatel uhradí cenu,            
po případném odečtení odměny v souladu s článkem V. odst. 3 těchto VOP, která se               
aplikuje na Klienta / Obchodního partnera (ve výši 2% z nominální hodnoty elektronických             
poukázek E-Ticket zpětně prodaných Poskytovateli na účet uvedený ve Smlouvě. Pokud           
není zřejmé, kam mají být finanční prostředky poukázány, Poskytovatel po ukončení           
vzájemného závazkového vztahu eviduje tento zůstatek až do promlčení nároku na jeho            
výplatu a neúročí jej. 
8. Dnem nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy se stávají tyto VOP závazné pro všechny              
smluvní strany. Jednotlivé části smluvního vztahu, podle své povahy, platí až do doby             
úplného vypořádání práv a závazků mezi Poskytovatelem a Klientem / Obchodním           
partnerem. 
 
 
VII. Reklamační řád 
 
1. Reklamací se rozumí uplatnění nároku Klienta / Obchodního partnera na prověření            
správnosti zaevidování poukázky E-Ticket v systému Poskytovatele, příp. jiná formální vada           
vzniklá při komunikaci s Poskytovatelem. 
2. Reklamace Klienta / Obchodního partnera mohou být realizovány výlučně podle           
ustanovení VOP, a to elektronicky, prostřednictvím Webové stránky Poskytovatele ve          
zvláštní části k tomu určené, po vyplnění všech povinných údajů nebo zasláním na email              
Poskytovatele obchod@ittkredit.cz 
3. K reklamaci je třeba doložit všechny dokumenty a materiály, z nichž vyplývají skutečnosti              
tvrzené Klientem / Obchodním partnerem, s uvedením konkrétních práv, která se domnívá,            
že byly porušeny. V případě pokud Klient / Obchodní partner neuplatní reklamaci v             
maximální objektivní reklamační době 6 měsíců, právo na reklamaci zaniká. 
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4. Poskytovatel následně elektronicky potvrdí přijetí reklamace Klienta / Obchodního          
partnera a bez zbytečného odkladu rozhodne o oprávněnosti reklamace do 15 pracovních            
dnů, případně při složitějších případech ve lhůtě do 30 pracovních dnů od obdržení             
reklamace. Pokud není možné v uvedených lhůtách rozhodnout o oprávněnosti reklamace,           
Poskytovatel je oprávněn v rámci své pravomoci provést další prověření reklamace, o čemž             
neprodleně uvědomí Klienta / Obchodního partnera. Čas potřebný na odborné posouzení           
reklamované vady se nezapočítává do lhůty potřebné k rozhodnutí o oprávněnosti           
reklamace. V případě pokud Poskytovatel dospěje k závěru, že reklamace je neoprávněná,            
neprodleně o tom vyrozumí Klienta / Obchodního partnera. 
5. Po provedení všech nezbytných úkonů, na které je Poskytovatel oprávněn, směřujících k             
úspěšnému vyřešení reklamace, Poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí Klienta /          
Obchodního partnera o výsledku reklamace a o právních důsledcích, které po ukončení            
reklamace pro Klienta / Obchodního partnera vyplývají. 
6. Náklady spojené s vyřízením reklamace nese Poskytovatel a náklady spojené s            
vyhotovením reklamace, včetně příloh a s předložením reklamace snáší Klient / Obchodní            
partner. Při neoprávněné reklamaci má Poskytovatel po prokázání výše nákladů spojených s            
reklamací vůči Klientovi / obchodnímu partnerovi právo na úhradu nezbytných skutečných           
nákladů na vyřízení této reklamace. 
7. Pokud Poskytovatel zapříčinil chybné zaevidování poukázky E-Ticket, v jehož důsledku           
nastalo chybné obohacení některé osoby, provede opravnou operaci, kterou se rozumí           
oprava chybně provedené evidence v systému Poskytovatele, ve prospěch osoby, jejíž           
poukázka E-Ticket se takovým postupem v příslušné hodnotě stala neplatnou. 
 
 
VIII. Komunikace 
 
1. Běžná komunikace mezi Klientem / Obchodním partnerem a Poskytovatelem probíhá           
především za použití elektronických prostředků - prostřednictvím emailové komunikace,         
osobního identifikátoru a Webové stránky. Zasláním oznamovacího emailu na adresu          
Klienta / Obchodního partnera uvedenou ve Smlouvě se považuje příslušná informace za            
řádně doručenou Klientovi / obchodnímu partnerovi a účinnou. E-mailová zpráva se           
považuje za doručenou nejbližší pracovní den od odeslání. Poskytovatel je oprávněn           
využívat i ostatní formy komunikace jako doplňkový způsob komunikace. 
2. Komunikace může být prováděna i písemně, v takovém případě jsou jakékoliv písemnosti             
doručovány na adresu druhé smluvní strany uvedené ve Smlouvě, pokud nebyla později            
ohlášena její změna. Písemnosti se považují za doručené třetím dnem po doručení            
oznámení o nemožnosti doručení písemnosti druhé straně nebo o odmítnutí, resp.           
nevyzvednutí zásilky druhou stranou v odběrní lhůtě i pokud se o nich adresát nedozví. 
3. Komunikace probíhá v českém jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak, resp. pokud             
Poskytovatel neoznámí Klientovi / obchodnímu partnerovi i možnosti komunikovat v jiném           
jazyce. 
4. Klient / Obchodní partner souhlasí s tím, aby Poskytovatel zaznamenával, a to i bez               
předchozího upozornění, jakoukoliv komunikaci probíhající mezi Poskytovatelem a Klientem         
/ Obchodním partnerům prostřednictvím jakýchkoliv dostupných technických prostředků,        
včetně používání a evidování jednotlivých poukázek E-Ticket v systému Poskytovatele a           
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archivovat všechny tyto záznamy, jakož i kopie všech informací a dokumentů, které            
Poskytovatel obdrží od Klienta / Obchodního partnera nebo od třetích osob. Klient /             
Obchodní partner souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv použít tyto informace             
pro účely uvedené ve VOP, smlouvě nebo k zajištění smluvních podmínek nebo v souladu s               
platnými zákony. 
5. Klient / Obchodní partner je povinen v případě změny jakékoliv informace, kterou uvedl ve               
smlouvě / návrhu Smlouvy, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli, a to buď prostřednictvím            
elektronického formuláře Poskytovatele na Webové stránce Poskytovatele nebo písemnou         
formou neprodleně po vstupu příslušné změny. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv          
škodu, která vznikne Klientovi / Obchodnímu partnerovi neoznámením změny uvedené ve           
Smlouvě nebo jiných dokumentech nebo jejich pozdním oznámením a až do momentu jejího             
oznámení se považují za závazné údaje uvedené Klientem / Obchodním partnerem při            
uzavírání Smlouvy. 
6. Ve zvláštních případech je možné, zejména v případě pokud o to Klient / Obchodní               
partner požádá a aplikace / systém na používání poukázek E-Ticket to umožňuje a             
Poskytovatel bez přiměřených obtíží a nákladů takovou informaci poskytuje, tak poskytování           
i určité formy výpisů nebo informací a služeb o používání poukázek E-Ticket může podléhat              
zvláštním poplatkem stanoveným Poskytovatelem s čímž Klient / Obchodní partner souhlasí. 
 
IX. Výměna důvěrných, osobních a dalších informací 
 
1. Poskytovatel a Klient / Obchodní partner jsou si vědomi toho, že při plnění povinností               
podle VOP nebo Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout informace, u nichž je zájem jedné              
ze smluvních stran, aby je druhá strana neposkytla třetí osobě nebo nevyužila ve vlastní              
prospěch - Důvěrné informace . Strana přijímající takové důvěrné informace se zavazuje            
minimálně na úrovni odborné péče zajistit utajení takových důvěrných informací před třetí            
stranou a zdržet se jejich použití pro svůj vlastní prospěch. Závazek účastníků obsažený v              
tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti Smlouvy. Za Důvěrné informace se            
nepovažují statistické informace o Klientovi / obchodním partnerovi nebo používání          
poukázek E-Ticket, které využívají bez bližší specifikace příslušné osoby, tj anonymním           
způsobem. 
2. Účastníci se zavazují, že Důvěrné informace bez předchozího souhlasu druhé smluvní            
strany nevyužijí pro sebe a / nebo pro třetí osoby, neposkytnou třetím osobám a ani               
neumožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím pokud tyto VOP nebo Smlouva            
nestanoví jinak. Poskytovatel je oprávněn použít a zpřístupnit důvěrné informace třetím           
osobám na základě zvláštních právních předpisů, těchto VOP, Smlouvy, či jiných předpisů a             
pokynů vydaných Poskytovatelem. 
3. Uzavřením Smlouvy uděluje Klient / Obchodní partner Poskytovateli jako dotyčná osoba            
souhlas na získávání, shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souladu se           
zákonem č.2016/679 čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) o ochraně             
osobních údajů a o změně některých zákonů a v případě jsou-li osobní údaje poskytnuté pro               
účely tohoto závazkového vztahu a jiných informací poskytnutých Klientem / Obchodním           
partnerem. Uvedený souhlas zahrnuje zejména právo zpracovávat a shromažďovat         
informace o Klientovi / obchodním partnerovi, využívat je pro statistické účely vůči třetím             
osobám v rozsahu, v jakém budou během platnosti Smlouvy poskytnuté Poskytovateli. 
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4. Klient / Obchodní partner dává zároveň Poskytovateli souhlas na zasílání obchodních a             
reklamních sdělení týkajících se Služeb, informací, notifikací, novinek ohledně používání          
elektronických poukázek, užívání Služeb, reklamní a marketingové informace ohledně         
probíhajících akcí, kampaní, zvýhodněných programů, či jiných nabízených službách         
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků nebo jinou formou. Klient /         
Obchodní partner zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby sdělené informace byly použity v             
plném rozsahu na výše uvedené účely a zpracovávány i prostřednictvím třetích osob            
pověřených Poskytovatelem, i po zániku Smlouvy. Klient / Obchodní partner je srozuměn s             
tím, že hovory na zákaznických linkách dodavatele mohou být zaznamenávány a emailová            
komunikace může být archivována. 
5. Klient / Obchodní partner se zavazuje poskytovat Poskytovateli všechny důležité a            
rozhodující informace týkající se ekonomického a právního postavení Klienta / Obchodního           
partnera nebo jiné důležité informace týkající se Klienta / Obchodního partnera (zejména            
informace, že byl podán návrh na prohlášení na konkurz / restrukturalizaci, že byl prohlášen              
konkurz nebo exekuce vůči Klientovi, že Klient / Obchodní partner je platebně neschopný             
nebo insolventní, že Klient / Obchodní partner vstupuje do likvidace, že byl podán podnět na               
zrušení Klienta / Obchodního partnera, že bylo rozhodnuto o splynutí, sloučení nebo            
rozdělení Klienta / Obchodního partnera, že byl zbaven způsobilosti k práva a povinnosti             
nebo způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost byla omezena, atd.) neprodleně            
po tom, co se takové informace stanou Klientovi / obchodnímu partnerovi známé i v případě,               
pokud nenabily ještě právní moci. 

X. Započtení pohledávek 

1. Poskytovatel má právo ve vztahu ke Klientovi / obchodnímu partnerovi kdykoli, bez             
předchozího upozornění, započítat jakékoliv své pohledávky vůči Klientovi / obchodnímu          
partnerovi oproti jakýmkoli pohledávkám Klienta vůči poskytovateli, které jsou stejného          
druhu, bez ohledu na to, zda jsou splatné, promlčené, podmíněné nebo nepodmíněné, bez             
ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývají a kdy vznikly. 
2. Klient / Obchodní partner je oprávněn postoupit svou pohledávku vůči Poskytovateli nebo             
převést svůj závazek ze Smlouvy na třetí osobu nebo jinak s nimi nakládat včetně zřízení               
jakéhokoliv zabezpečovacího prostředku k takovým pohledávkám i bez souhlasu         
Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je také oprávněn kdykoliv převést své             
pohledávky vůči Klientovi / obchodnímu partnerovi na třetí osoby i bez souhlasu Klienta /              
Obchodního partnera. Před těmito úkony je však stanovena vzájemná oznamovací          
povinnost. 

XI. Odpovědnost za škodu 

1. Pokud není ve Smlouvě nebo těchto VOP výslovně uvedeno jinak, má poškozená strana              
v případě porušení Obchodních podmínek druhou stranou nárok na náhradu škody ve            
smyslu § 2542 a násl. Občanského zákoníku, pokud druhá strana neprokáže, že porušení             
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
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2. Za okolnosti vylučující odpovědnost na straně Poskytovatele se považují zejména: různé            
formy občanských nepokojů, požár, povodeň, teroristický útok, hackerský útok, přerušení,          
zpomalení nebo výpadek (úplný nebo částečný) dodávky elektrické energie, přerušení,          
výpadek nebo narušení činností počítačových systémů (hardwarových nebo softwarových         
součástí) nebo komunikačních služeb na straně Klienta / Obchodního partnera nebo třetích            
osob nebo Klientem / Obchodním partnerem / třetími osobami, jakékoliv technické poruchy            
na straně Klienta / Obchodního partnera při komunikaci s Poskytovatelem nebo evidované            
hodnoty poukázek E-Ticket v systému Poskytovatele nebo jiná mimořádná událost,          
katastrofa nebo uvalení mimořádných restrikcí / pokynů / nemožnosti obdržení příslušných           
povolení / licencí včas přímo či nepřímo se vztahujících k jednotlivým plněním podle             
Smlouvy nebo jakákoli jiná překážka , která by nastala nezávisle na vůli Poskytovatele, a              
která jí brání ve splnění povinnosti. 
3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Klientovi / obchodnímu partnerovi v           
důsledku nepravdivých, neúplných, nepřesných nebo zavádějících informací, pokynů nebo         
dokumentů které Klient / Obchodní partner (příp. Jiná jím oprávněná osoba) poskytl            
Poskytovateli při realizaci svých práv podle Smlouvy nebo neposkytnutím příslušných          
informací, pokynů nebo dokumentů včas. Klient / Obchodní partner odpovídá v plném            
rozsahu za správnost, úplnost a včasnost jakýchkoli informací, pokynů nebo dokumentů           
poskytnutých Poskytovateli. 
4. Při uplatňování smluvních pokut podle ustanovení Smlouvy nebo VOP není dotčeno právo             
poškozeného nárokovat náhradu škody v plné výši vzniklé škody, tj i ve výši přesahující              
výšku smluvní pokuty. 

XII. Závěrečná ustanovení: : 

1. Tyto VOP byly vytvořeny v českém jazyce, v souladu s právním řádem České republiky a                
na vztahy v nich neupravené se aplikují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a            
ostatních platných právních předpisů. Projednávání případných sporů mezi smluvními         
stranami je příslušný rozhodovat okresní, krajský soud ČR, pokud se tak strany dohodnou             
nebo jinak v případě žádosti Klienta při uzavírání Smlouvy. 
2. V případě prodlení Klienta / Obchodního partnera s jakoukoliv platbou podle Smlouvy             
nebo těchto VOP je Klient / Obchodní partner povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu             
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
3. Vztahy mezi Klientem / Obchodním partnerem a Poskytovatelem jsou upraveny           
Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to ve výše              
uvedeném pořadí. Tyto VOP mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami          
Klienta/Obchodního partnera a obchodními zvyklostmi, pokud se strany nedohodnou         
písemně jinak. 
4. Smluvní strany jsou si vědomy, že odměna za služby poskytované Poskytovatelem při             
zabezpečení Služeb podle těchto VOP je uvedena v článku V těchto VOP nebo příp. přímo               
ve Smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem / Obchodním partnerem (podmínky Smlouvy           
mají v takovém případě přednost před VOP). Za jakékoli nestandardní služby poskytované            
Poskytovatelem v souvislosti s používáním poukázek E-Ticket mohou být účtovány zvláštní           
poplatky,o kterých bude Klient / Obchodní partner informován před využitím takové služby,            
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příp. může být vydán zvláštní ceník poplatků za jednotlivé úkony a služby. Klient / Obchodní               
partner zároveň souhlasí a berou na vědomí, že cena uhrazena za nákup nominální hodnoty              
E-Ticket není úvěrem, půjčkou nebo jiným obdobným vztahem a tyto prostředky nejsou            
úročeny v případě zpětného prodeje. 
5. V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo VOP je nebo se stane neplatným,              
neúčinným a nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a nebo           
vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP. V takovém případě se zavazuje          
Poskytovatel po dohodě s Klientem / Obchodním partnerem toto ustanovení nahradit novým            
ustanovením, které mu bude obsahově a účelově nejblíže. 
6. Poskytovatel je oprávněn, v závislosti na změnách obecně platných právních předpisů a /              
nebo na základě vlastního rozhodnutí, měnit nebo úplně nahradit tyto VOP. Tyto změny             
Poskytovatel zveřejní na své Webové stránce, příp. i jiným způsobem spolu s určením             
platnosti a účinnosti změn. Pokud v platném znění VOP není uvedena platnost a účinnost,              
změny / nové znění VOP je účinné prvním dnem druhého měsíce po zveřejnění. Pokud              
Klient / Obchodní partner nesouhlasí se změnou VOP, je oprávněn svůj nesouhlas písemně             
oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění upraveného znění VOP - včasné vyjádření              
nesouhlasu se zveřejněným zněním VOP má ve vztahu k namítaným ustanovením odkladný            
účinek vůči Klientovi / obchodnímu partnerovi, který takový souhlas projeví. Klient /            
Obchodní partner je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaměstnanec je            
oprávněn odstoupit i prostřednictvím formuláře, který je možné nalézt zde. 
Pokud se Poskytovatel a Klient / Obchodní partner nedohodnou ve lhůtě do 30 dnů jinak a                
Klient / Obchodní partner od Smlouvy neodstoupí, platí pro Klienta / Obchodního partnera             
upravené aktuální znění VOP ve smyslu provedených změn. Pokud Klient / Obchodní            
partner ve výše uvedené lhůtě neoznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou VOP,            
platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy se ode dne účinnosti změny řídí změněnými               
VOP.  
7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem vydání tj. 8.12. 2018 
 
 
 
Platné od 8.12.2018 
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