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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

MALL GROUP 

PRO B2B NÁKUP ZBOŽÍ K DALŠÍMU PRODEJI 
 

Článek 1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti MALLu (Odběratele) a Partnera (Dodavatele), 
přičemž MALL od Partnera nakupuje Zboží, aby následně MALL toto Zboží dále prodával v rámci 
své podnikatelské činnosti Zákazníkům zejména na E-shopu nebo jiným způsobem uvedeným 
v těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního poměru mezi MALLem a Partnerem. 

Článek 2 Vymezení pojmů 

2.1 Pojmy použité v těchto VOP mají, není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z ujednání Stran či 
z kogentních právních předpisů něco jiného, následující význam: 

2.1.1 Distribuční centrum: centrální distribuční centrum MALLu na adrese Prologis Park Jirny, 
hala DC 5, Poděbradská 771, 250 90 Jirny; 

2.1.2 DMT: datum minimální trvanlivosti, případně jiné určení data expirace Zboží; 

2.1.3 DPH: daň z přidané hodnoty; 

2.1.4 Dílčí kupní smlouva: dílčí kupní smlouva realizovaná na základě těchto VOP potvrzením 
Objednávky Odběratele Dodavatelem; 

2.1.5 Důvěrné informace: informace, které vymezuje Článek 10 VOP; 

2.1.6 EAN: čárový kód registrovaný u společnosti GS1 Czech Republic, IČO: 604 33 591, se 
sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58574; 

2.1.7 EDI: Electronic Data Intercharge, tj. systém elektronické výměny dat a bezpapírové 
komunikace dokladů též označovaný jako ORION; 

2.1.8 E-shop: internetový obchod MALLu dostupný na webové adrese www.mall.cz;   

2.1.9 Kupní cena: cena, kterou MALL uhradí Partnerovi za Zboží. Kupní cena je vždy uváděna 
bez DPH; Kupní cena již obsahuje zejména, ale nikoli pouze, recyklační poplatky a všechny 
další zákonné poplatky; 

2.1.10 MALL nebo Odběratel: obchodní společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem 
U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501, která podniká v oblasti 
internetového prodeje Zboží a je členem skupiny MALL Group; 

2.1.11 MALL Group: označení podnikatelského seskupení společností podnikajících v oblasti e-
commerce a poskytování souvisejících služeb přímo a/nebo nepřímo ovládaných 
společností Mall Group a.s., IČO: 085 53 866, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 
00 Praha 7, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 24730, a přímo a/nebo nepřímo ovládajících tuto společnost. Do 
podnikatelského seskupení MALL Group patří zejména, ale nikoli pouze, následující 
subjekty: a) MALL, b) Internet Mall Slovakia, s.r.o., IČO: 35 950 226, se sídlem Galvániho 6, 
821 04 Bratislava, Slovenská republika, c) m-HU Internet Kft., IČO: 01-09-329752, se sídlem 
1139 Budapešť, Váci út 99, Maďarská republika, d) Netretail Sp. z o.o. IČO: 319695, se 
sídlem ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, Polská republika, e) MIMOVRSTE d.o.o., 
IČO: 158 912 10 00, se sídlem Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Lublaň, Slovinská 
republika, f) Internet Mall d.o.o., IČO: 809 76 802, se sídlem Ulica kneza Branimira 28, 
Záhřeb, Chorvatská republika; 

2.1.12 Objednávka: objednávka Zboží, kterou MALL učiní prostřednictvím EDI či elektronické 
pošty; 

2.1.13 OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

2.1.14 Partner nebo Dodavatel: subjekt, který obchoduje se Zbožím a má zájem za podmínek 
upravených v těchto VOP Zboží ze svého sortimentu prodávat MALLu; 

2.1.15 Rekla procentní sazba: procentní vyjádření reklamovaného Zboží ku Zboží dodanému 
Odběrateli Dodavatelem za fiskální rok;  

2.1.16 ROC: roční obratový cíl bonusu sjednaný ve Specifické dohodě pro fiskální rok; 

2.1.17 Smluvní strany (resp. jen Strany): Odběratel a Dodavatel; 

http://www.mall.c/
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2.1.18 Specifická dohoda pro fiskální rok: dohoda uzavíraná mezi Smluvními stranami, na níž 
se vztahují ustanovení těchto VOP, která obsahuje ujednání o specifických parametrech 
spolupráce Stran pro daný fiskální rok, např. ujednání o výši slev, bonusů, splatnostech 
daňových dokladů, e-mailových adresách Smluvních stran pro doručování apod.; 

2.1.19 VOP: tyto Všeobecné obchodní podmínky MALL Group pro B2B nákup Zboží k dalšímu 
prodeji v aktuálním znění včetně veškerých příloh, dodatků či aktualizací; 

2.1.20 Zákazník: konečný zákazník Odběratele, tedy fyzická nebo právnická osoba, která v E-
shopu nakoupí Zboží; 

2.1.21 Zákon o DPH: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 

2.1.22 Závozový termín: konkrétní vykládkové okno v systému Mercareon, tzn. čas či rozpětí pro 
závoz Zboží, tj. předání Zboží Odběrateli, podrobněji viz čl. 5.1 VOP; 

2.1.23 Zboží: veškeré produkty i veškeré další plnění (včetně služeb), které Partner prodává 
Odběrateli dle těchto VOP a Dílčích kupních smluv. 

2.2 Odkazy na jednotlivé články a ustanovení jsou odkazy na články a ustanovení těchto VOP, není-
li uvedeno něco jiného. 

2.3 Nadpisy jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají žádný význam pro použití nebo výklad 
těchto VOP. 

Článek 3 Předmět VOP 

3.1 Těmito VOP se sjednávají základní podmínky, za kterých budou mezi Dodavatelem 
a Odběratelem uzavírány samostatné Dílčí kupní smlouvy, které budou obsahovat závazek 
Dodavatele dodat Odběrateli Odběratelem určené Zboží zásadně do Distribučního centra 
Odběratele a převést na Odběratele vlastnické právo ke Zboží, a dále závazek Odběratele Zboží 
převzít a zaplatit Dodavateli Kupní cenu Zboží, to vše za podmínek uvedených v těchto VOP, 
v Dílčích kupních smlouvách a ve Specifické dohodě pro fiskální rok. 

3.2 Zvláštní ujednání oboustranně odsouhlasená v Dílčích kupních smlouvách nebo ve Specifické 
dohodě pro fiskální rok mají přednost před zněním těchto VOP. 

3.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při plnění předmětu těchto VOP 
a jednotlivých Dílčích kupních smluv. 

Článek 4 Nabídka Zboží, uzavření Dílčích kupních smluv 

4.1 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn nabízet Zboží k dalšímu prodeji v souladu s účinnými 
právními předpisy a že Zboží nemá žádné faktické ani právní vady, zejména že na něm neváznou 
žádná práva třetích osob včetně práv duševního a průmyslového vlastnictví, ani jeho prodejem 
nedochází k porušení distribučních smluv. 

4.2 Dodavatel uděluje Odběrateli bezplatnou nevýhradní licenci (případně podlicenci) k produktovým 
informacím o Zboží a fotografiím Zboží pro všechny způsoby užití, zejména, ale nikoli pouze, pro 
záznam, reprodukci a šíření ve formě digitálního nebo elektronického záznamu, multimediálního 
přenosu, nebo například ve formě výtisků takovým způsobem, aby k nim měl každý přístup na 
místě a v čase, který si sám zvolí bez územního a časového omezení, a to na dobu neurčitou 
s územním rozsahem pro celou Evropu; pro účely tohoto článku VOP Dodavatel prohlašuje, že 
si je vědom, že Zboží bude konečným Zákazníkům nabízeno např. prostřednictvím sítě Internet. 
Odběratel je rovněž oprávněn na základě této licence (případně podlicence) užívat produktové 
informace a fotografie pro marketingové a propagační účely. Odběratel je oprávněn tuto licenci 
(případně podlicenci) udělit dále subjektu z MALL Group. Dodavatel prohlašuje, že vypořádal 
všechna autorská práva k těmto materiálům a je oprávněn tuto nevýhradní licenci (případně 
podlicenci) dle tohoto článku poskytnout. 

4.3 Dodavatel je povinen poskytnout ke Zboží data pro jeho listing na E-shop v rozsahu a struktuře 
jeho kategorií a parametrů definovaných ve Specifické dohodě pro fiskální rok, a to včetně EAN 
kódů Zboží, kódu Zboží v systému Dodavatele, země původu Zboží a dalších. Dodavatel se 
zavazuje udržovat údaje o Zboží aktuální a platné. Jakékoli změny v takových údajích je 
Dodavatel povinen sdělit Odběrateli nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů před zavedením těchto 
změn, a to vždy stejným způsobem, kterým byly takové údaje poskytnuty. Výjimku představuje 
informace o změnách Kupních cen Zboží, jejíž účinnost se řídí článkem 7.1 těchto VOP. 
Dodavatel se dále zavazuje prostřednictvím elektronické pošty informovat Odběratele o 
veškerých změnách ve Zboží, zejména (nikoli však výlučně) o vyřazení jednotlivého druhu Zboží 



   
 

3 

 

či omezení jeho dodávek, a to nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů přede dnem účinnosti takové 
změny u Odběratele pro dané Zboží.  

4.4 Dodavatel seznámí Odběratele se vzájemně odsouhlasenými produkty určenými k dalšímu 
prodeji, a to minimálně v rozsahu a kvalitě dat potřebných pro zalistování Zboží, a pokud nebude 
dohodnuto jinak, i s produktovými fotografiemi např. ve formátu .jpg, a na vyžádání Odběratele 
též s jakýmikoli dalšími údaji, které se ke Zboží vztahují.  

4.5 Faktická obchodní spolupráce bude probíhat na základě Dílčích kupních smluv, které budou 
realizovány formou Objednávky zahrnující potřebné údaje (minimálně druh/kód Zboží, počet) 
a které budou akceptovány Dodavatelem dle článku 4.7 těchto VOP. Každá Dílčí kupní smlouva 
se bude řídit ustanoveními těchto VOP s výjimkou případů, kdy bude písemně ujednáno jinak. 
Strany sjednávají, že bez řádně uzavřené Dílčí kupní smlouvy způsobem předvídaným těmito 
VOP nemá žádná Smluvní strana povinnost plnění, tedy povinnost dodat, ani povinnost odebrat 
a zaplatit. 

4.6 Pokud se Dodavatel rozhodne Objednávku neakceptovat, je povinen tak učinit do 24 (slovy: 
dvaceti čtyř) hodin od jejího odeslání. Odmítnutí Objednávky musí být provedeno vždy 
prostřednictvím elektronické pošty. K odmítnutí Objednávky učiněné později se nepřihlíží. Za 
odmítnutí Objednávky se pro účely těchto VOP považuje též jakýkoli protinávrh Dodavatele 
k obdržené Objednávce a Smluvní strany výslovně sjednávají, že nebude-li protinávrh přijat 
explicitně odesláním nové Objednávky ze strany Odběratele, přijat nebyl. 

4.7 Pokud se Dodavatel rozhodne Objednávku akceptovat, učiní tak prostřednictvím elektronické 
pošty či mlčky – explicitním neodmítnutím Objednávky. 

4.8 Odběratel je oprávněn od Dílčí kupní smlouvy odstoupit kdykoli, pokud Dodavatel závažným 
způsobem poruší jakékoli své povinnosti uvedené v těchto VOP či v jakékoli Dílčí kupní smlouvě 
(vč. těch Dílčích kupních smluv, na základě kterých již byly realizovány předchozí dodávky Zboží) 
nebo které plynou z právních či jiných předpisů.  

Článek 5 Dodávky 

5.1 Na každé jednotlivé Objednávce nebo ve Specifické dohodě pro fiskální rok je stanoven Závozový 
termín. V případě příjezdu Dodavatele do Distribučního centra v jiném než stanoveném čase není 
garantován příjem jeho Zboží bezodkladně; není-li Odběratel schopen v přiměřeném čase vůbec 
zajistit převzetí takto dodaného Zboží, je Odběratel oprávněn příjem Zboží odmítnout – toto není 
porušením smluvních podmínek ze strany Odběratele a Odběratel v takovém případě 
neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout. V případě opakovaného (tj. nejmíň třikrát) 
nedodržení Závozového termínu stanoveném v Objednávce nebo ve Specifické dohodě pro 
fiskální rok je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu dle čl. 11.6 těchto VOP.  

5.2 Dodavatel je povinen dodávat Zboží dle Dílčích kupních smluv vždy ve vhodných přepravních 
obalech/jednotkách, sjednaných ve Specifické dohodě pro fiskální rok nebo v jednotlivé Dílčí 
kupní smlouvě. Samotné Zboží musí být při dodání zkompletováno a zabaleno v manipulačních 
obalech tak, aby bylo možné jej naskladnit ihned po vyjmutí z přepravního obalu. Bude-li ve 
Specifické dohodě pro fiskální rok nebo v jednotlivé Dílčí kupní smlouvě sjednána kompletace 
nebo přebalení do vhodného manipulačního obalu Odběratelem na příjmu, pak Odběrateli náleží 
kompenzace vícenákladů ze strany Dodavatele. Všechny přepravní i manipulační obaly/jednotky 
musí být Dodavatelem řádně označeny. V případě chybějícího nebo neúplného označení bude 
Odběratelem požadována kompenzace vzniklých vícenákladů. V případě opakovaného (tj. 
nejméně třikrát) nedodržení jakékoliv povinnosti dle ustanovení tohoto čl. 5.2 VOP je Odběratel 
oprávněn odmítnout příjem Zboží. Specifikace přepravního a transportního obalu, stejně jako 
informace o způsobu značení jsou uvedeny ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Logistika. 
Výše všech kompenzací vícenákladů a manipulačních poplatků je stanovena ve Specifické 
dohodě pro fiskální rok – Logistika. 

5.3 Součástí balení Zboží musí vždy být záruční listy (pokud jsou podmínkou pro vyřízení reklamace) 
a návody (je-li to pro daný druh Zboží obvyklé či vyžadované právními předpisy), a to v české 
i slovenské variantě. V případě, že české a slovenské návody a záruční listy nejsou v balení, je 
Odběratel oprávněn dodávku odmítnout, anebo účtovat manipulační poplatek. V případě dohody 
o dodávkách do dalších zemí MALL Group musí být součástí balení i návody a záruční listy 
splňující legislativní podmínky příslušné země, jinak je Odběratel oprávněn dodávku odmítnout, 
anebo požadovat kompenzaci vzniklých vícenákladů. Výše kompenzací a manipulačních 
poplatků je stanovena ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Logistika. 



   
 

4 

 

5.4 Zboží je předané v okamžiku jeho převzetí Odběratelem a potvrzením této skutečnosti podpisem 
dodacího listu v souladu s těmito VOP. V takovém okamžiku pak přechází vlastnické právo ke 
Zboží z Dodavatele na Odběratele. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele společně 
s přechodem vlastnického práva ke Zboží. 

5.5 Odběratelem potvrzené předání a převzetí Zboží však není současně potvrzením o jeho převzetí 
ve stavu bez vad. Převzetí Zboží a kontrola vad se uskutečňuje teprve jeho kvalitativní 
a kvantitativní kontrolou.  

5.6 Dodavatel je povinen zaslat dodací list o dodávaném Zboží nejpozději 16 (slovy: šestnáct) hodin 
před plánovaným doručením Zboží Odběrateli, a to prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím 
systému EDI. Dodací list musí být také fyzicky přiložen k doručovanému Zboží. Dodací list musí 
vždy obsahovat alespoň kód Zboží, EAN kód Zboží a číslo Objednávky. V případě nedodržení 
lhůty uvedené v první větě tohoto článku je Odběratel oprávněn Zboží odmítnout a Dodavatel je 
povinen provést novou rezervaci Závozového termínu. Toto platí, pokud není možné zajistit 
vykládku v rámci původně rezervovaného Závozového termínu ani na základě dodatečného 
zaslání dodacího listu. 

5.7 Odběratel není povinen převzít částečné dodávky Zboží. 

5.8 V případě nestandardního příjmu Zboží Odběratelem zapříčiněného chybou na straně 
Dodavatele (např. nesprávný počet ks, chybná nebo chybějící dokumentace apod.) si Odběratel 
nárokuje právo uplatnit vůči Dodavateli kompenzaci vzniklých vícenákladů. Výše všech 
kompenzací vícenákladů a manipulačních poplatků je stanovena ve Specifické dohodě pro 
fiskální rok – Logistika.  

5.9 V případě, že charakter dodávaného Zboží vyžaduje dle účinné legislativy zajištění speciálních 
skladovacích podmínek, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Odběratele v dostatečném 
předstihu upozornit a dodat odpovídající dokumentaci, včetně přesné specifikace požadovaného 
způsobu uskladnění a manipulace.   

Článek 6 Záruka, reklamace a vrácení Zboží 

6.1 Veškeré Zboží, včetně obalů a informací na obalech, i manipulace s ním musí odpovídat 
veškerým požadavkům stanoveným právními předpisy země určení Zboží, těmito VOP, 
Specifickou dohodou pro fiskální rok i Dílčí kupní smlouvou, včetně požadavků na prodej 
takového Zboží koncovým zákazníkům či spotřebitelům v zemi určení Zboží. Zboží musí být až 
do okamžiku jeho dodání Odběrateli ve vlastnictví Dodavatele prosto jakýchkoli právních vad.  

6.2 Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost Zboží dle Dílčí kupní smlouvy okamžikem 
předání Zboží v rozsahu, v jakém je tato záruka poskytnuta ze strany Odběratele jeho 
Zákazníkům. Záruka za jakost daná Odběrateli tedy končí v okamžiku, kdy končí záruka za jakost 
poskytnutá Zákazníkům Odběratele.  

6.3 V okamžiku dodání Zboží Odběrateli může uplynout maximálně 6 měsíců z DMT Zboží (počítáno 
od data výroby). Jakákoliv odchylka od stanovené DMT bude důvodem k vrácení Zboží na 
náklady Dodavatele, ledaže by byla mezi Smluvními stranami domluvena individuální výjimka, 
např. z důvodu obchodní akce. 

6.4 Vady množství či kvality Zboží zjištěné při přebírání Zboží budou reklamovány při převzetí, a to 
soupisem vad či jinak vhodným způsobem v dodacím listu, který svým podpisem potvrdí 
předávající i přejímající. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí vadného Zboží či celé dodávky 
Zboží – pro účely těchto VOP má vrácení Zboží, resp. odmítnutí jeho přijetí (bez ohledu na to, 
z jakého důvodu), vždy účinky odstoupení od části Dílčí kupní smlouvy s účinky od tehdy. Takové 
Zboží se považuje pro účely VOP za nedodané a Dodavatel není oprávněn je zanechat 
v Distribučním centru, případně je povinen takové Zboží neprodleně [do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) 
hodin] odvézt, a to na vlastní náklady. Pokud tak Dodavatel neučiní, Smluvní strany sjednávají, 
že Odběratel za takové Zboží nenese žádnou odpovědnost, tedy Odběratel není odpovědný ani 
za jeho ztrátu, zničení či poškození. Dodavatel je nadto povinen uhradit Odběrateli smluvní 
pokutu dle čl.11.8 těchto VOP. 

6.5 Pakliže dojde ze strany předávajícího k odmítnutí podpisu reklamace, může být podepsán pouze 
ze strany přejímajícího, se spolupodpisem další osoby pracující u Odběratele na pozici vedoucího 
směny a s poznámkou, že předávající odmítl takto doplněný dodací list podepsat. Takto 
podepsaný dodací list je pro obě Smluvní strany závazný, nebude-li ve lhůtě 48 (slovy: čtyřicet 
osm) hodin po jeho obdržení Dodavatelem prokázáno, že údaje v něm uvedené jsou nepravdivé.  
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6.6 Zjevné vady množství či kvality Zboží zjištěné později (i ještě před prodejem Zboží Zákazníkovi) 
je Odběratel oprávněn reklamovat do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od chvíle, kdy se o takových 
vadách dozvěděl, nejpozději však do konce záruční doby Zboží. 

6.7 Dojde-li k dodání Zboží jakkoli vadného či v rozporu s těmito VOP, Specifickou dohodou pro 
fiskální rok či Dílčí kupní smlouvou a vyjde-li taková skutečnost najevo až po převzetí Zboží, 
avšak před prodejem Zboží Zákazníkovi, je Odběratel oprávněn veškeré takové Zboží vrátit, a to 
na náklady Dodavatele a po jeho předchozím písemném upozornění. O vrácení Zboží bude 
sepsán protokol. Dodavatel je povinen odvézt takto reklamované Zboží do 48 (slovy: čtyřiceti 
osmi) hodin od přijaté výzvy, nebo dle individuální dohody s kompetentní osobou na straně 
Odběratele (na příjmu Zboží nebo nákupčím) v pevně stanoveném termínu. Dohoda o odvozu 
Zboží musí být potvrzena elektronickou komunikací – e-mailem. Po uplynutí sjednaného termínu 
na odvoz bude takovéto Zboží bez náhrady zlikvidováno dle interních předpisů Odběratele. 
Dodavatel je nadto povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu dle čl. 11.9 těchto VOP. Odběratel 
je rovněž alternativně oprávněn na takové Zboží uplatnit u Dodavatele namísto vrácení Zboží 
jeho opravu, výměnu nebo slevu z Kupní ceny, a to v závislosti na závažnosti vady. 

6.8 Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Odběrateli veškerou součinnost, která bude ze strany 
Odběratele vyžadována v souvislosti s případnými nároky třetích osob souvisejícími s dodávaným 
Zbožím. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Odběratel má vůči Dodavateli 
shodná práva z vad Zboží, jako má Zákazník vůči Odběrateli.  

6.9 Dodavatel není oprávněn podmiňovat vyřízení reklamace Zboží zalogováním reklamace 
Odběratelem v informačním systému Dodavatele, předchozí e-mailovou komunikací ani 
dokládáním fotografií reklamovaného Zboží. K vyřízení reklamace je postačující doručení 
reklamačního protokolu Odběratele s popisem vady a doručení vadného kusu Zboží Dodavateli 
(dále jen „Nahlášení reklamace“) nebo příslušnému autorizovanému servisu.   

6.10 Jestliže se vada Zboží projeví během prvních 30 (slovy: třiceti) dnů od zakoupení Zboží 
Zákazníkem, vystaví Dodavatel opravný daňový doklad do 10 (slovy: deseti) dnů od Nahlášení 
reklamace. V ostatních případech bude reklamace Zboží Dodavatelem vyřízena dle požadavku 
Odběratele přednostně zasláním nového kusu nebo opravou; opravný daňový doklad je až 
poslední přípustnou variantou reklamace (ledaže by právní předpisy nebo domluva Smluvních 
stran stanovily jinak).  

6.11 V případě, že prodejní cena včetně DPH koncovému Zákazníkovi pro Zboží reklamované 
Odběratelem je do výše hodnoty uvedené ve Specifické dohodě pro fiskální rok – RMA, je 
Dodavatel povinen Zboží vyměnit nebo vystavit Odběrateli opravný daňový doklad na plnou 
Kupní cenu vztahující se k tomuto konkrétnímu Zboží bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 
2 (slovy: dvou) pracovních dní od nahlášení reklamace, a to bez nutnosti zaslat Zboží do servisu. 

6.12 Servis Zboží realizuje zásadně Dodavatel. Je-li servis poskytován třetí osobou, kterou však může 
být pouze autorizovaný servis, Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za jednání příslušného 
autorizovaného servisu. V případě, kdy autorizovaný servis nebude řešit jednotlivé reklamace 
a poskytovat služby řádně a včas, se Dodavatel zavazuje požadované služby poskytovat osobně, 
pročež je Odběratel oprávněn mu zasílat jednotlivé reklamace a Dodavatel je povinen tyto řádně 
a včas řešit včetně povinnosti náhrady škody Odběrateli a Zákazníkovi Odběratele. 

6.13 Náklady na přepravu reklamovaného Zboží nese Dodavatel; ten je povinen zajistit vyzvednutí 
reklamovaného kusu Zboží ve lhůtě specifikované ve Specifické dohodě pro fiskální rok – RMA, 
jinak bude přeprava zajištěna Odběratelem a vyúčtována Dodavateli. 

6.14 Dodavatel není oprávněn zaslat Odběrateli reklamované Zboží zpět na dobírku. 

6.15 Adresa pro zaslání vyřízených reklamací je uvedena ve Specifické dohodě pro fiskální rok.  

6.16 Dodavatel zabezpečí zpětné doručení reklamovaného Zboží do 14. (slovy: čtrnáctého) dne ode 
dne nahlášení reklamace Odběratelem. V opačném případě má Odběratel nárok na vystavení 
opravného daňového dokladu od Dodavatele, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dní od uplynutí 
lhůty 14 (slovy: čtrnácti) dní.   

6.17 Dodavatel je povinen s vyřízenou reklamací dodat doklady sjednané ve Specifické dohodě pro 
fiskální rok. 

6.18 Je-li reklamace Zboží od Zákazníka Odběratelem posouzena jako oprávněná, je Dodavatel 
povinen nést veškeré náklady související s touto reklamací. Dodavatel je rovněž povinen nést 
veškeré náklady související s oprávněným vrácením Zboží Zákazníkem mimo reklamace, např. 
při oprávněném vrácení Zboží Zákazníkem v zákonné lhůtě. 

6.19 Variabilní Rekla procentní sazba má určené stupně, kdy se jako základ pro výpočet sazby vezme 
počet reklamovaných objednávek k celkovému počtu všech objednávek Dodavatele za fiskální 
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rok. Podle takto na konci fiskálního roku Odběratelem zjištěné Rekla procentní sazby bude 
určena odpovídající sazba náhrady výdajů spojených s reklamacemi z ročního objemu 
nakoupeného Zboží. Vyúčtování náhrady proběhne vystavením faktury ze strany Odběratele po 
skončení fiskálního roku se splatností 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne vystavení faktury. Hranice 
Rekla procentní sazby a odpovídající výše náhrady jsou uvedeny ve Specifické dohodě pro 
fiskální rok – RMA. 

6.20 Pokud v období fiskálního roku dosáhne hranice oprávněných reklamací daného Zboží 
procentuální výše uvedené ve Specifické dohodě pro fiskální rok, je Odběratel oprávněn stáhnout 
Zboží z prodeje a zaslat jej na náklady Dodavatele Dodavateli zpět. Dodavatel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu vrátit Odběrateli Kupní cenu Zboží vč. DPH a veškerých souvisejících 
nákladů, případně na toto Zboží vystavit opravný daňový doklad. 

6.21 Strany se výslovně dohodly, že pokud ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců od zahájení prodeje Zboží 
Zákazníkům dosáhne hranice odstoupení od kupních smluv na Zboží ze strany Zákazníků výše 
uvedené ve Specifické dohodě pro fiskální rok – RMA, je Odběratel oprávněn stáhnout Zboží 
z prodeje a zaslat je na náklady Dodavatele Dodavateli zpět. Dodavatel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu vrátit Odběrateli jím zaplacenou Kupní cenu Zboží včetně veškerých 
souvisejících nákladů, případně na toto Zboží vystavit opravný daňový doklad.  

6.22 Ustanovení tohoto článku VOP se vztahuje i na výprodejové Zboží a Zboží po výměně z důvodu 
výskytu vady, není-li stanoveno jinak. 

Článek 7 Kupní cena Zboží a platební podmínky 

7.1 Kupní cena Zboží bude vždy stanovena v ceníku předem zaslaném prostřednictvím e-mailu, není-
li sjednáno jinak, a je odsouhlasena Odběratelem v momentě odeslání Objednávky. Ze strany 
Odběratele je oprávněn ke schválení Kupní ceny Zboží pouze zaměstnanec pracující na pozici 
„obchodník“, jeho nadřízený, či člen statutárního orgánu. Smluvní strany sjednávají, že Kupní 
cena Zboží bude zahrnovat veškeré náklady od výroby přes balení, dopravu a vykládku, stejně 
jako recyklační poplatky, poplatky za autorská práva a veškeré další zákonné platby a poplatky, 
vyjma DPH; tímto nejsou dotčena ustanovení těchto VOP upravující náležitosti daňových 
dokladů. Zvýšení Kupní ceny Zboží je přípustné pouze za předpokladu, že o takovém záměru 
bude Odběratel informován minimálně s 30denním (slovy: třicetidenním) předstihem a že tak 
písemně odsouhlasí. Účinnost zvýšení Kupní ceny Zboží pak nastává k prvnímu dni kalendářního 
měsíce nastávajícího po takovém schválení, nejméně však po uplynutí 14 (slovy: čtrnácti) dnů 
ode dne takového schválení. 

7.2 Odběratel není povinen zaplatit Kupní cenu dodaného Zboží dříve, než mu bude doručena řádně 
vystavená faktura. Tato faktura musí být doručena do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů ode dne 
řádného převzetí Zboží (či jeho části dle Dílčí kupní smlouvy, na kterou nebyla uplatněna 
reklamace v souladu s těmito VOP) a musí obsahovat údaje dle čl. 7.3 VOP.  

7.3 Splatnost faktur je sjednána ve Specifické dohodě pro fiskální rok, údaje na faktuře musí 
odpovídat údajům na dodacích listech podepsaných ze strany Odběratele, včetně případných 
úprav provedených v souladu s těmito VOP, a faktury musí dále obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené zákonem, těmito VOP a Specifickou dohodou pro fiskální rok. Budou-li takové 
náležitosti absentovat nebo bude-li mít faktura jiné vady, zejména pokud Kupní cena Zboží 
nebude odpovídat ujednání Smluvních stran, je Odběratel povinen Dodavatele na vady faktury 
upozornit bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, aniž by se tím dostal do prodlení s platbou 
Kupní ceny. Dodavatel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu nebo opravný daňový 
doklad, s novou dobou splatnosti v délce splatnosti dle Specifické dohody pro fiskální rok. Nová 
faktura nebo opravný daňový doklad bude v těchto případech obsahovat nové datum splatnosti, 
které nesmí být kratší, než je sjednáno ve Specifické dohodě pro fiskální rok. Odběratel je 
oprávněn vadné faktury dle tohoto článku VOP Dodavateli vrátit i opakovaně do doby, než bude 
předmětná faktura bezvadná, tj. bude odpovídat účinným právním předpisům i ujednáním 
Smluvních stran. Stejně tak nebude Odběratel v prodlení s úhradou těch faktur, které budou 
zaslány jiným způsobem či na jinou adresu, než předpokládají tyto VOP.   

7.4 Odběratel dále není v prodlení s úhradou jakékoli faktury dle VOP, pokud mu již vznikla vůči 
Dodavateli pohledávka, jejíž výše musí být teprve upřesněna (např. z titulu užití nesprávných 
Kupních cen Zboží, náhrady škody, dodání vadného Zboží z jakékoli Dílčí kupní smlouvy atd.). 

7.5 Faktura vystavená Dodavatelem dle těchto VOP musí být obsahovat zejména:  

7.5.1 datum dodání Zboží v souladu s datem dodání Zboží uvedeným v dodacím listu; 

7.5.2 číslo dodacího listu; 
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7.5.3 číslo Objednávky; 

7.5.4 kód EAN; 

7.5.5 kód Dodavatele, je-li přidělen; 

7.5.6 názvy Zboží, počty kusů a měrné jednotky v souladu s dodacím listem; 

7.5.7 den uskutečnění plnění (DUZP) v souladu se Zákonem o DPH; 

7.5.8 datum splatnosti dle těchto VOP, Dílčí kupní smlouvy nebo Specifické dohody pro fiskální 
rok;  

7.5.9 další údaje stanovené účinnými právními předpisy;  

7.5.10 další údaje sjednané ve Specifické dohodě pro fiskální rok;  

7.5.11 a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 26 a násl. Zákona o DPH.  

V případě, že je Kupní cena Zboží hrazena zálohou, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
(DUZP) datum přijetí platby Dodavatelem a ten musí vystavit daňový doklad. 

7.6 Na faktuře nesmí být žádné Zboží uvedeno vícekrát než jednou (toto neplatí, pokud faktura 
zahrnuje více objednávek, na jejichž základě byl dodán stejný druh Zboží) a nesmí zahrnovat 
žádné nedodané či nepřevzaté Zboží, resp. ke Zboží vrácenému Odběratelem po jeho převzetí 
musí být vystaven opravný daňový doklad. Faktura i všechny související daňové dokumenty 
musejí být zaslány formou EDI, případně elektronickou poštou.  

7.7 V případě opravy výše faktury nebo opravného daňového dokladu ze strany Dodavatele nesmí 
být tato oprava provedena pod stejným variabilním symbolem/číslem faktury, ale opravným 
daňovým dokladem nebo vrubopisem a vystavením faktury pod jiným variabilním symbolem se 
správnou částkou k úhradě. 

7.8 Dodavatel je povinen vystavit Odběrateli opravný daňový doklad vždy do 10 (slovy: deseti) dnů 
ode dne, kdy došlo k oprávněnému vrácení Zboží dle VOP nebo k jakémukoli jinému důvodu pro 
vystavení takového dokladu (nestanoví-li tyto VOP v konkrétním případě jinak), s tím, že zároveň 
musí být vystavený opravný daňový doklad doručen Odběrateli nejpozději do 15 (slovy: patnácti) 
kalendářních dnů od DUZP. Opravný daňový doklad musí obsahovat (mimo jiné) označení 
původní faktury, k níž byl vystaven. 

7.9 Nevystaví-li Dodavatel ve stanovené lhůtě opravný daňový doklad, ačkoliv k tomu byl dle 
právních předpisů či těchto VOP povinen, zmocňuje tímto Dodavatel Odběratele, aby v souladu 
s § 28 odst. 7 Zákona o DPH jménem Odběratele vystavil příslušný opravný daňový doklad 
Dodavatele vůči Odběrateli (tzv. Self-billing proces) a doručil jej Dodavateli bez zbytečného 
prodlení prostřednictvím elektronické pošty. Odběratel přijímá výše uvedené zmocnění. 
Odběratel však není povinen takový doklad vystavit, odpovědnost za řádné plnění zákonných 
povinností nese Dodavatel a není tímto přenesena na Odběratele. 

7.10 Dodavatel, který je osobou se sídlem v České republice, prohlašuje, že není nespolehlivým 
plátcem ve smyslu Zákona o DPH, a není mu známo, že by s ním bylo zahájeno řízení o jeho 
zařazení mezi nespolehlivé plátce. Dodavatel se sídlem v České republice je povinen Odběrateli 
písemně oznámit jakoukoliv změnu v těchto skutečnostech, a to do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů 
po vzniku takové změny. Dodavatel se sídlem v České republice je povinen poskytnout Odběrateli 
pro účely plateb Kupní ceny Zboží údaje pouze k takovému účtu, který je vedený poskytovatelem 
platebních služeb v České republice a zároveň zveřejněný správcem daně v souladu s § 109 
Zákona o DPH. V případě, že se některé z prohlášení Dodavatele uvedených v tomto článku VOP 
ukáže být nepravdivým, nebo dojde ke změně skutečností v prohlášení uvedených, nebo pokud 
Dodavatel neposkytne Odběrateli platební údaje dle tohoto článku VOP nebo pokud Odběratel 
usoudí, že se může jiným způsobem dostat do pozice ručitele ve smyslu Zákona o DPH, má 
Odběratel právo postupovat v souladu s § 109a Zákona o DPH a dle vlastního uvážení uhradit 
DPH za zdanitelná plnění správci daně za Dodavatele; tato úhrada se bez dalšího považuje za 
úhradu části sjednané Kupní ceny Zboží (sjednaná Kupní cena Zboží bude tedy snížena o DPH). 
Za okamžik úhrady je považován okamžik připsání příslušné částky DPH na účet správce daně. 

7.11 V případě, že vznikne ručení Odběratele za nezaplacenou DPH Dodavatele podle § 109 Zákona 
o DPH, a Odběrateli vznikne povinnost zaplatit za Dodavatele dlužnou DPH a zaplatí ji, je 
Dodavatel povinen Odběrateli nahradit všechny náklady vzniklé v souvislosti se zaplacením DPH 
Odběratelem za Dodavatele, a to do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne, kdy Odběratel vyzve 
Dodavatele k úhradě těchto nákladů. 

7.12 Dodavatel se zavazuje nést vůči Odběrateli odpovědnost za veškeré škody, které mu vzniknou 
v souvislosti s nesprávně vystavenými fakturami, zejména pak za škody spojené s chybným 
výpočtem DPH. 
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Článek 8 Slevy a bonusy 

8.1 Odběratel má nárok na slevy a bonusy v takové výši a za takových podmínek, jak je sjednáno ve 
Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales. 

8.2 Mezi sjednávané bonusy může patřit zejména bonus na značku, měsíční obratový bonus, 
kvartální obratový bonus, roční obratový bonus 1.-5. úrovně (vše bonusy z realizovaného obratu), 
bonus za předobjednávku (forecast) a logistický bonus (bonus za logistické služby poskytované 
Odběratelem Dodavateli). 

8.3 Mezi marketingové bonusy může patřit zpravidla marketingový bonus COOP (bonus za 
zakoupený objem zboží), výkonnostní marketingový bonus, marketingový příspěvek ostatní FIX 
(on top budget dohodnutý a schválený zpravidla kvartálně), marketingový příspěvek ostatní %, 
sales příspěvek FIX (např. kompenzace cen při kampaních apod.) a marketingový report %. 

8.4 Základem pro kalkulaci bonusů je zpravidla (není-li sjednáno jinak) celkový objem (bez DPH) 
Odběratelem v daném období nakoupeného/odebraného Zboží od Dodavatele řádně 
vyfakturovaného Dodavatelem očištěný o vrácené Zboží a cenové opravné daňové doklady. 

8.5 Pokud Odběratel dosáhne ve sledovaném období obrat na Zboží dodávaném Dodavatelem ve 
výši ROC, Odběrateli vznikne za sledované období nárok na podmíněný roční obratový bonus 
v příslušné procentuální výši z celkové hodnoty (skutečné Kupní ceny) veškerého 
nakoupeného/odebraného Zboží Odběratelem od Dodavatele za sledované období. Dosažení 
ROC bude dané součtem celkových hodnot (skutečných Kupních cen) veškerého 
nakoupeného/odebraného Zboží Odběratelem od Dodavatele za sledované období řádně 
vyfakturovaného Dodavatelem očištěné o vrácené Zboží a cenové opravné daňové doklady. 

8.6 Dodavatel je povinen vydobropisovat smluvní bonusy (skonta, další smluvní zpětné platby) do 
30. (slovy: třicátého) dne po skončení sledovaného období a doručit opravný daňový doklad 
Odběrateli nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od DUZP. 

8.7 DUZP pro bonus je datum písemného (i formou e-mailu) odsouhlasení příslušné částky bonusu 
oběma Smluvními stranami. Den písemného odsouhlasení výše bonusu Dodavatelem 
a Odběratelem je okamžikem, kdy se Odběratel dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik 
povinnosti provést snížení odpočtu daně. Dodavatel zašle návrh vypočteného bonusu 
k odsouhlasení Odběrateli do 30 (slovy: třiceti) dnů po skončení období. Odběratel je povinen 
odsouhlasit tento návrh do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení podkladů od Dodavatele. V případě, 
že Odběratel neobdrží návrh do 30 (slovy: třiceti) dnů po skončení období, vypracuje vlastní návrh 
výpočtu podle údajů v účetnictví. Dodavatel je povinen odsouhlasit tento návrh do 30 (slovy: 
třiceti) dnů po obdržení podkladů s výpočtem tohoto bonusu. Pokud do skončení tohoto období 
neobdrží Odběratel písemné potvrzení, je tím výše obratového bonusu odsouhlasená a zároveň 
je tento den okamžikem, kdy se Odběratel dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik 
povinnosti provést snížení uplatněného odpočtu daně. 

8.8 Je-li výše některého z bonusů (např. bonusu za předobjednávku) známa již k DUZP dodání 
Zboží, je Dodavatel povinen promítnout bonus již ve standardní dodavatelské faktuře za prodej 
Zboží, kdy Kupní cena a bonus musí být uvedeny odděleně.  

8.9 Po uplynutí doby sjednané ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales bude provedena 
rekonciliace průběžně zúčtovaných bonusů za celé smluvní období a rozdíl bude dorovnán. 

8.10 Je-li tak sjednáno ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales, pro Dodavatele může dojít ke 
snížení zpětného bonusu v případě, že si úspěšně implementuje systém EDI a po podpisu tzv. 
akceptačního protokolu přistoupí k výměně objednávek, dodacích listů a faktur s Odběratelem 
pouze prostřednictvím EDI (tj. tzv. EDI bonus a bonus Propojení cena/sklad).  

8.11 Je-li tak sjednáno ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales, ke snížení zpětného bonusu 
může dojít také v případě, kdy Dodavatel poskytuje Odběrateli aktuální skladovou dostupnost 
Zboží ve formě datové věty, a to ve formátu, který je Odběratel schopný zpracovat a automaticky 
tak udržovat informaci o dostupnosti Zboží, případně i o Kupních cenách u Dodavatele.   

Článek 9 Ostatní ustanovení 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že Zboží, reklamní materiály, fotomateriály a další podklady dodané 
v souvislosti se Zbožím neporušují žádná práva třetích osob, zejména autorská práva, práva 
k ochranné známce či jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví na území Evropy.  

9.2 Dodavatel je povinen splnit příslušné požadavky právních předpisů pro uvádění Zboží na trh 
v EU, jakožto i místních právních předpisů v zemích, kde má být Zboží nabízeno k prodeji 
Zákazníkům, a to ve vztahu k bezpečnosti výrobku, popisu, návodu k obsluze/použití a k montáži, 
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stejně jako poskytnutí záruky a servisu Zboží. Dodavatel je rovněž povinen nést veškeré náklady 
spojené s certifikací Zboží a na požádání neprodleně a bez nároku na úhradu nákladů předložit 
Odběrateli příslušné certifikáty a ostatní dokumenty prokazující shodu Zboží s právními předpisy. 

9.3 Povinnost úhrady recyklačních poplatků (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů) je na straně Dodavatele. Dodavatel tímto potvrzuje, že je zapojen do 
kolektivního plnění povinností v oblasti zpětného odběru a využití odpadů z obalů (zejména, ale 
nikoli pouze, je registrován k datu podpisu u kolektivního systému EKOKOM). 

9.4 Povinnost úhrady poplatků za autorská práva [ve smyslu zejm. zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů] je na straně Dodavatele. 

9.5 Je-li tak ujednáno ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales, poskytuje Dodavatel Odběrateli 
tzv. ochranu skladu a garantuje mu tak vyrovnání skladových zásob při změně Kupních cen 
Zboží. Základem pro výpočet je okamžitý stav skladu Odběratele ke dni oznámení nové Kupní 
ceny Zboží Dodavatelem. Dodavatel je povinen se vyjádřit do 10 (slovy: deseti) kalendářních dní 
k žádosti Odběratele o ochranu skladu. Vyjádřením je úplné i částečné schválení s tím, že ty 
položky, které Dodavatel neuzná jako oprávněné, odůvodní. V případě, že se Dodavatel v termínu 
nevyjádří (včetně případného zdůvodnění), je tím žádost schválena v plném rozsahu. Dodavatel 
je povinen vystavit opravný daňový doklad do 10 (slovy: deseti) dnů od schválení žádosti a doručit 
jej Odběrateli do 15 (slovy: patnácti) dnů od DUZP. 

9.6 Je-li tak ujednáno ve Specifické dohodě pro fiskální rok – Sales, má Odběratel právo na tzv. 
remitendu, tedy vratku neprodaného Zboží zpět Dodavateli. Uplatní-li Odběratel právo na 
remitendu, je Dodavatel povinen vyzvednout si ve sjednané lhůtě, nejdéle však do 20 (slovy: 
dvaceti) dnů od výzvy Odběratele, neprodané Zboží z Distribučního centra Odběratele, vystavit 
opravný daňový doklad na neprodané Zboží, doručit jej Odběrateli do 15 (slovy: patnácti) dnů od 
DUZP, a vrátit Odběrateli Kupní cenu vč. DPH za neprodané Zboží. 

9.7 Podpisem VOP Dodavatel souhlasí s předáním jakýchkoli jeho kontaktních informací dalším 
členům skupiny MALL Group za účelem možné spolupráce s Dodavatelem, včetně, ale nikoli 
pouze, společnosti MallPay s.r.o., IČO: 070 93 331, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 
00 Praha 7, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 293724. Dodavatel je oprávněn souhlas kdykoliv písemně odvolat 
prostřednictvím kontaktních osob Odběratele. 

9.8 Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky za Odběratelem, pokud to pro 
některé konkrétní případy není v těchto VOP výslovně uvedeno nebo mezi Stranami dohodnuto.  

9.9 Není-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, bez písemného souhlasu Odběratele 
není Dodavatel oprávněn postoupit jakákoli práva či povinnosti z VOP, Specifické dohody pro 
fiskální rok ani z jednotlivé Dílčí kupní smlouvy, na třetí osobu, ani k takovým právům zřídit 
zástavní právo či jiné právo ve prospěch třetí osoby. 

9.10 Smluvní strany vylučují možnost použití ustanovení § 557 a § 1978 odst. 2 OZ. 

9.11 Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky VOP, její přílohy 
nebo jiného dokumentu, který se týká plnění podle VOP, s dodatkem nebo odchylkou, takové 
přijetí je vždy považováno za novou nabídku. 

9.12 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají VOP 
při svém podnikání, a na VOP se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 až § 1795 OZ (neúměrné 
zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva). 

9.13 Ukáže-li se některé z ustanovení VOP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení VOP obdobně podle § 576 OZ. 

9.14 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 a § 2157 OZ.  

9.15 Smluvní strany přebírají riziko změny okolností podle § 1765 OZ. 

9.16 Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel pro každého nového dodavatele provádí tzv. vendor 
check v souladu se svojí interní vendor check směrnicí vydanou v souladu s metodikou finanční 
správy. Jednou z podmínek obchodní spolupráce s Dodavatelem je poskytnutí potvrzení o 
bezdlužnosti Dodavatele u orgánů finanční správy, které není starší než 1 (slovy: jeden) měsíc. 
Toto potvrzení se Dodavatel zavazuje doručit Odběrateli nejpozději do 30 (slovy: třiceti) 
kalendářních dnů ode dne platnosti a účinnosti těchto VOP, není-li mezi Smluvními stranami 
dohodnuto jinak. V souladu s interní vendor check směrnicí a s metodikou finanční správy 
Odběratel může požadovat i dodání dalších dokumentů Dodavatele, jako jsou např. účetní 
závěrky Dodavatele (nejsou-li řádně zveřejněny), adresy jeho skladu apod. V případě, že 
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Dodavatel neposkytne Odběrateli řádně a včas všechny dokumenty požadované dle tohoto 
článku VOP, může být dočasně pozastavena veškerá aktivita Dodavatele v rámci obchodní 
spolupráce s Odběratelem, přičemž bude současně pozastaveno proplácení jakýchkoli 
finančních plnění ve prospěch Dodavatele. Odběratel je oprávněn kdykoli vyžádat si od 
Dodavatele nové potvrzení o bezdlužnosti, které nebude starší než 1 (slovy: jeden) měsíc, či 
jakýkoliv z dokumentů popsaných výše, a to zejména v případě vzniku důvodných pochybností 
na straně Odběratele o trvání bezdlužnosti Dodavatele. V takovém případě je Odběratel rovněž 
oprávněn dočasně pozastavit veškerou aktivitu Dodavatele v rámci obchodní spolupráce a 
případně spolupráci i okamžitě ukončit. 

Článek 10 Ochrana Důvěrných informací 

10.1 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech Důvěrných informací poskytnutých 
mu Odběratelem v průběhu spolupráce, kterými jsou informace tvořící konkurenčně významné, 
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které 
souvisejí se závodem a u nichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich 
utajení, zejména informace o obchodní a cenové politice Odběratele, obchodních 
a marketingových plánech, VOP a Specifických dohodách pro fiskální rok apod. 

10.2 Dodavatel je oprávněn použít Důvěrné informace výhradně pro účely spolupráce s Odběratelem, 
a nikoliv způsobem poškozujícím Odběratele, a není oprávněn tyto Důvěrné informace 
poskytnout či jinak zpřístupnit jakýmkoliv třetím osobám. Dodavatel je povinen poskytnuté 
Důvěrné informace chránit stejným způsobem, jako chrání své vlastní důvěrné informace. 

Článek 11 Sankce a náhrada škody 

11.1 Nedodá-li Dodavatel v den sjednaný Smluvními stranami některý druh objednaného Zboží ani 
zčásti, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset 
procent) Kupní ceny nedodaného Zboží. 

11.2 Nedodá-li Dodavatel v den sjednaný Smluvními stranami některý druh objednaného Zboží pouze 
zčásti, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět 
procent) Kupní ceny nedodaného Zboží. 

11.3 Dodá-li Dodavatel větší než objednané množství některého druhu Zboží nebo dodá-li Dodavatel 
neobjednaný druh Zboží, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 
5 % (slovy: pět procent) Kupní ceny neobjednaného Zboží. 

11.4 Smluvní pokuty dle čl. 11.1, 11.2 a/nebo 11.3 VOP výše mohou být ze strany Odběratele 
vyžadovány pouze v případě Objednávek výslovně potvrzených Dodavatelem, a to 
prostřednictvím EDI nebo elektronické pošty. 

11.5 V případě, že Dodavatel nedodá řádně a včas Zboží pro vzájemně odsouhlasenou 
marketingovou akci, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 20 
% (slovy: dvacet procent) Kupní ceny nedodaného Zboží. Smluvní pokuta dle čl. 11.1 nebo 11.2 
VOP výše se v takovém případě neuplatní.  

11.6 Poruší-li nebo nedodrží-li Dodavatel své povinnosti dle čl. 5.1 VOP (opakované nedodržení 
Závozového okna), je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 

11.7 Poruší-li nebo nedodrží-li Dodavatel své povinnosti dle čl. 6.3 VOP (stanovená DMT při dodání 
Zboží), je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % (slovy: tři 
procenta) Kupní ceny příslušného Zboží za každé jednotlivé porušení.  

11.8 Poruší-li nebo nedodrží-li Dodavatel své povinnosti dle čl. 6.4 VOP (odvoz reklamovaného Zboží 
do 48 hodin), je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy: pět set korun českých) za každý započatý m3 rozměru zabaleného a neodvezeného Zboží 
za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11.9 Poruší-li nebo nedodrží-li Dodavatel své povinnosti dle čl. 6.7 VOP (odvoz reklamovaného Zboží 
do 48 hodin), je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy: pět set korun českých) za každý započatý m3 rozměru zabaleného a neodvezeného Zboží 
za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11.10 V případě, že Dodavatel poruší povinnosti o ochraně Důvěrných informací, jak je upravuje Článek 
10 VOP, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 
(slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
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11.11 Je-li Dodavatel v prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle těchto VOP, Specifické dohody pro 
fiskální rok či jednotlivé Dílčí kupní smlouvy, je Odběratel oprávněn po Dodavateli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z částky, s jejíž úhradou je Dodavatel 
v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11.12 Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany zaslané druhé 
Smluvní straně, a to ve lhůtě ve výzvě uvedené, jinak do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů. 

11.13 Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok oprávněné Strany na náhradu škody ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

11.14 Smluvní strany jsou si vzájemně povinny nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností dle VOP či nepravdivostí svých prohlášení. 

11.15 Dodavatel se při plnění VOP zavazuje postupovat tak, aby v důsledku jednání Dodavatele 
nevznikla Odběrateli škoda ani jiná újma, včetně újmy na dobrém jménu a pověsti Odběratele ve 
vztahu k Zákazníkům i dalším třetím osobám. Dodavatel odškodní Odběratel vůči prokázaným 
nárokům třetích stran včetně orgánů státní správy vzniklým v souvislosti s porušením VOP nebo 
obecně závazných předpisů týkajících se Zboží a jeho prodeje, např. pokud Zboží nebude 
splňovat požadavky kladené právními předpisy na Zboží v dané zemi nebo pokud prodej Zboží 
bude porušovat práva třetích osob, např. v důsledku porušení předpisů týkajících se práv k 
patentům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, předpisů týkajících se nekalé soutěže, 
autorských práv, obecných technických norem a předpisů na ochranu spotřebitele a ochrany 
života a zdraví třetích osob. Dodavatel je povinen nahradit Odběrateli prokázanou škodu 
způsobenou porušením všech povinností vyplývajících z VOP a prokázanou škodu způsobenou 
při naplňování účelu VOP, včetně nemajetkové újmy, a to včetně nepřímé škody (např. ztráta 
trhu, výnosů, přerušení provozu atd.), ušlého zisku a poškození dobrého jména Odběratele, 
pokud prokazatelně vznikla v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené Dodavateli 
právními předpisy, v těchto VOP nebo jiné dohodě Stran. Dodavatel je zároveň povinen uhradit 
vynaložené náklady, které Odběrateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených 
závazků Dodavatele. 

11.16 V případě, že jakýkoliv orgán shledá porušení jakékoliv povinnosti při řešení některé reklamace, 
je povinen nahradit Odběrateli prokázanou škodu, která mu vznikla v souvislosti s porušením 
povinností Dodavatele při vyřízení reklamace. V případě, že se Zákazník v důsledku neuznání 
reklamace obrátí na soud a ten žalobě vyhoví, je Dodavatel povinen uhradit Odběrateli veškerou 
prokázanou škodu a vynaložené náklady, včetně nákladů právního zastoupení, které Odběrateli 
v souvislosti s vedením takového sporu vzniknou, a to ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních 
dní od doručení písemné výzvy Dodavatelovi obsahující vyúčtování těchto nákladů.  

11.17 V případě, že Odběrateli vznikne škoda např. udělením pokuty nebo jiné sankce správním nebo 
jiným orgánem, přičemž na tuto škodu bude mít vliv více subjektů, které jsou za porušení právní 
povinnosti odpovědné, je na Odběrateli, aby rozhodl, v jakém poměru tuto škodu mezi 
Dodavatele a další subjekty rozdělí. 

Článek 12 Trvání a ukončení VOP  

12.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu první Specifické dohody pro fiskální rok 
oběma Smluvními stranami a uzavírají se na dobu neurčitou. Dnem účinnosti těchto VOP mezi 
Smluvními stranami se ruší veškerá ujednání mezi Smluvními stranami, která jsou stejná či 
obdobná jako ujednání dle těchto VOP.  

12.2 Nestanoví-li tyto VOP pro konkrétní případy výslovně jinak (např. v čl. 14.1 VOP), může být 
Specifická dohoda pro fiskální rok vypovězena kteroukoli Stranou až po uplynutí doby sjednané 
ve Specifické dohodě pro fiskální rok, a to s 3měsíční (slovy: tříměsíční) výpovědní dobou, která 
začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď 
druhé Smluvní straně. 

12.3 Dodavatel může v souvislosti se změnou VOP vypovědět smluvní vztah s Odběratelem postupem 
dle čl. 14.1 VOP. 

12.4 Kterákoliv ze Smluvních stran má právo s okamžitou platností odstoupit od VOP a Specifické 
dohody pro fiskální rok, pokud druhá Smluvní strana: 

12.4.1 poruší své smluvní povinnosti a nezjedná nápravu do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů 
poté, co byla na porušení povinností písemně upozorněna; 

12.4.2 opakovaně poruší smluvní povinnost, na jejíž porušení byla již alespoň jednou předtím písemně 
upozorněna. 
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12.5 V souladu s ustanovením § 2004 odst. 3 OZ Smluvní strany výslovně souhlasí, že odstoupení od 
VOP má účinky do budoucna. 

12.6 Kromě podmínek uvedených ve VOP platí, že: 

12.6.1 Dodavatel je po zániku smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, povinen pro Zboží 
převzaté Zákazníky před zánikem tohoto smluvního poměru plnit své povinnosti, jak je 
stanovuje Článek 6 VOP; 

12.6.2 i po zániku smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, zůstávají v účinnosti 
ustanovení o ochraně Důvěrných informací, ta zůstanou v účinnosti po dobu 2 (slovy: dvou) 
let po zániku smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP; 

12.6.3 zánikem smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, nezanikají nároky Smluvních 
stran z titulu úroků, sankcí a náhrady škody, které vznikly před tímto zánikem. Pokud dojde 
k zániku smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, ze strany Odběratele jakýmkoliv 
způsobem, ať už výpovědí nebo odstoupením, nemá Dodavatel nárok na žádné další plnění 
ani jakoukoliv kompenzaci nad rámec dlužných částek za prodeje Zboží realizované před 
zánikem smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP; 

12.6.4 i po zániku smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, zůstává nárok Odběratele na 
bonusy nedotčený, přičemž při předčasném ukončení se provede rekonciliace ve smyslu čl. 
8.9 těchto VOP. 

12.7 Objednávky učiněné před zánikem smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, které 
Dodavatel před tímto zánikem nedokončil, je Dodavatel povinen splnit v souladu s těmito VOP. 

12.8 Výpověď a odstoupení od smluvního poměru, jehož součástí jsou tyto VOP, musí mít písemnou 
formu. 

Článek 13 Komunikace Stran a doručování 

13.1 Veškerá oficiální oznámení, zprávy a jiná právní jednání v souvislosti s VOP, Specifickou 
dohodou pro fiskální rok a Dílčími kupními smlouvami budou mezi Stranami předávána v písemné 
formě. Za písemnou formu se dle těchto VOP považuje i e-mail, zpráva skrze datovou schránku 
nebo zpráva skrze EDI. 

13.2 Strany se zavazují informovat druhou Stranu o změně adresy pro doručování ještě před tím, než 
ke změně adresy dojde. 

13.3 Pracovní komunikace související s plněním spolupráce bude probíhat elektronickou poštou 
a jednotlivé zprávy budou podle oblastí spolupráce, kterých se týkají, zasílány na adresy 
elektronické pošty, které jsou uvedeny ve Specifické dohodě pro fiskální rok. 

13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají riziko nedoručení elektronické pošty. 

Článek 14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Odběratel je oprávněn kdykoliv během účinnosti VOP tyto VOP jednostranně změnit. Změnu VOP 
oznámí Odběratel Dodavatelovi e-mailem, a to nejméně 10 (slovy: deset) dní před nabytím 
účinnosti změněných VOP. V případě nesouhlasu Dodavatele se změnou VOP může Dodavatel 
smluvní poměr, jehož součástí jsou tyto VOP, vypovědět, a to nejpozději do nabytí účinnosti 
nových VOP. VOP budou dostupné na adrese https://knowledgebase.mallgroup.com/vseobecne-
obchodni-podminky-mall-group-pro-b2b-nakup-zbozi-k-dalsimu-prodeji/.  

14.2 Vztahy, které VOP výslovně neupravují, se řídí ustanoveními OZ a ustanoveními jiných obecně 
závazných a účinných předpisů platných na území České republiky, které se na vztah mezi 
Smluvními stranami mohou vztahovat. Smluvní strany vyslovují souhlas s tím, že se jejich 
smluvní vztah a práva a povinnosti z něho vyplývající řídí právem České republiky jako právem 
rozhodným s výslovným vyloučením Vídeňské úmluvy o mezinárodním prodeji zboží a kolizních 
norem, které by jakkoli odkazovaly pro smluvní vztah mezi Stranami na jiný právní řád než na 
právní řád České republiky. Ujednání o volbě práva dle tohoto článku se nedotýká těch 
ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit.   

14.3 Rozhodné právo stanovené dle VOP neplatí na práva a povinnosti směřující vůči třetím osobám, 
zejména vůči Zákazníkům.  

14.4 Všechny spory vznikající z VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány tzv. obecným soudem 
Odběratele. 

14.5 Je-li nebo stane-li se v budoucnu některé ustanovení VOP neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku VOP, lze-li od nich 
vadné ustanovení oddělit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit vadné 
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ustanovení ustanovením bezvadným, nahrazovanému ustanovení obsahem a účelem co 
nejbližším. 

14.6 Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, 
prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z VOP, Specifické dohody pro fiskální rok 
a/nebo Dílčí kupní smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem 
na její trvání nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva 
nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.  

14.7 Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 8. 2022. 

 


