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Bonusy, slevy a služby ?
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Zákon o významné tržní síle („ZVTS“)

účinnost od 

1. února 2010

více dodržována splatnost 30 dnů

účelem zákona NIKDY nebylo stanovování

obchodních přirážek anebo minimální ceny

díky tomuto zákonu JE:

prakticky vymizely tzv. vratky u 

pekařského zboží

došlo ke snížení letákových akcí u 

zboží nejčastěji prodávaného za 

podnákupní ceny
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Novela ZVTS

jednoznačně vymezuje okruh vztahů, na

které bude zákon dopadat

dochází ke zpřesnění pojmu „dodavatel” a „odběratel”

reaguje na platné evropské potravinové právo a používá pojem

„potravina”

nově jsou stanoveny základní náležitosti smlouvy a smluvní vztah je

založen na písemném ujednání

účinnost od 

6. března 2016

§ 3a písm. a):

- limit pro peněžní polnění hrazená dodavatelem potravin za plnění

poskytovaná odběratelem

§ 4 písm. d):

- zákaz sjednávání dodatečně uplatňovaných slev z kupní ceny bez

definovaného protiplnění ve formě zpětně účtovaných finančních

rabatů a vonusů
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TOP nešvary letošního roku

 opravné daňové doklady

 zaváděcí ceny

 nevyváženost smluv

 privátní značky

 akce
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Privátní značky

 obvykle bez bonusů a slev

 vždy prodej za výrazně nižší cenu

než u brandových výrobků

 nepřiměřené smluvní podmínky

 dodavatel se musí zavázat, že uhradí náklady

související s grafikou a jakékoli její změny

 odběratel nehradí dodavateli pořizovací náklady

nespotřebovaných obalů apod.
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Nevyváženost smluv

 DODAVATEL se zavazuje dodat zboží max. do 24 hod. od

doručení objednávky

 přenášení sankce uložené kontrolním orgánem na dodavatele

 pokuty za POŠKOZENÍ JMÉNA ODBĚRATELE

 odběratel je oprávněn ROZÚČTOVAT pokutu uloženou kontrolním

orgánem, přičemž DODAVATEL se ZAVAZUJE toto rozúčtování

AKCEPTOVAT a příslušnou ČÁSTKU ZAPLATIT do xy dnů ode dne

doručení faktury vystavené odběratelem

 PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY DODAVATELE nebo jakékoli jiné jeho

všeobecné podmínky kupní smlouvy se NEPOUŽÍJÍ, nebude-li výslovně

písemně ujednáno jinak
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Zaváděcí ceny

 místo bonusů položka ZAVÁDĚCÍ CENA

 např. o 30 % na ½ roku

 koncová cena pro spotřebitele ?

Fakturační cena

10,- Kč / 3 měsíce

Cena pro spotřebitele

25,90,- Kč / 3 měsíce

po 3 měsících  neprodává se

 vylistování
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AKCE

 nejasné a nekonkrétní smluvní

podmínky

 NENÍ URČENO MNOŽSTVÍ potravin

odebíraných do akce

 pokud má být dodáno do akce

VÍCE druhů potravin, není množství

uvedeno po položkách, ale jako

celková suma

 nedodržují se termíny a akce se

přesouvá „na jindy” (tj. nikdy, ale

platba za akci zůstává u odběratele)
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Vzniká sofistikovaný systém 

OPRAVNÝCH DAŇOVÝCH DOKLADŮ (?)

 BONUSY jsou splatné podle OPRAVNÉHO DOKLADU

 ustanovení o opravných daňových dokladech v

souvislosti s bonusy se vyskytují prakticky u VŠECH

odběratelů

 všeobecné obchodní podmínky – způsob

vypořádání MNOŽSTEVNÍ SLEVY ve formě

OPRAVNÉHO DOKLADU vystaveného dodavatelem

 NENÍ SJEDNÁNA GARANTOVANÁ KUPNÍ CENA
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Bonusy, slevy a služby ? 

…

jak  a pro koho…



11

Tajnosti a lži poprvé

Jak a pro koho se „dělá” SLEVA ?

SLEVA 10 %
pro odběratele

SLEVA 10 %
pro spotřebitele

Víte, že odběratel dostane akční slevu 10 %, ale spotřebitel to zpravidla vůbec nepocítí ?

11,- Kč

pro odběratele

25,- až 29,- Kč 

pro spotřebitele

9,- Kč

pro odběratele

17,- až 20,- Kč 

pro spotřebitele
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Jak se „dělá” CENA ? 

PŘED

novelou

PO novele

Fakturační cena 12,- Kč
(12,- od dodavatele + 13,- přední marže) 

MÍNUS x %,- bonusy

Dodavatelská cena 9,- Kč
(čistá cena)

Regálová cena

25,- Kč

Fakturační cena 9,- Kč
(= dodavatelská čistá cena)

Nová dodavatelská cena 
(MÍNUS povolené bonusy = netto netto)

např. 8,- Kč

Regálová cena

25,- Kč

dodavatel snížil cenu

pro spotřebitele 

ke snížení nedošlo

ALE
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Tajnosti a lži podruhé

Proč se nám NEZDRAŽILY potraviny ?

 říjen 2016
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 období

prázdnin

2015
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 5. 11. 2016
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Tajnosti a lži potřetí

PŘEMÝŠLÍTE někdy při nakupování potravin ?
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Tajnosti a lži počtvrté

Víte jaký je ROZDÍL mezi MÁSLEM a MÁSLEM ?
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AKCE

NEPŘIPADÁTE SI NĚKDY JAKO OVCE ?
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Markéta Chýlková

Potravinářská komora České republiky

Federation of the Food nad Drink Industries

of the Czech Republic

Počernická 96272, 108 00 Praha 10 – Malešice

tel./fax: (+420) 296 41 11 87

info: http://www.foodnet.cz

mail: foodnet@foodnet.cz, chylkova@foodnet.cz
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