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Obchodní podmínky programu Alza Partner 

(dále též „Podmínky“) 

 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost 
Alza.cz a.s., IČO: 27082440, DIČ: CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 jako 
prodávající (dále též „Alza“) a na straně druhé Partner, který se účastní obchodního programu „Alza 
Partner“. 
 
V rámci programu Alza Partner (dále též „Program“) Partner nabízí v internetovém obchodě Alzy 
k prodeji poukazy opravňující osoby, které si poukaz zakoupí (zákazníky Alzy), k využití služeb 
poskytovaných Partnerem nebo k zakoupení zboží nabízeného Partnerem. 
 
Partnerem je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která se v rámci své podnikatelské 
činnosti zaměřuje na poskytování blíže určeného druhu služeb a/nebo prodej blíže určeného druhu 
zboží.  
 
Poukazem je dokument opatřený unikátním kódem, kterou Alza nabídne prostřednictvím svého 
internetového obchodu www.alza.cz ke koupi svým zákazníkům (dále též „kupujícím“) v rámci 
Programu. Tento poukaz opravňuje kupující k využití předem smluveného druhu a rozsahu služeb 
poskytovaných Partnerem nebo k zakoupení smluveného zboží nabízeného k prodeji Partnerem. 
 

 
1. Účast Partnera v Programu 
1.1 Pro účast v Programu se Partner zaregistruje na https://partner.alza.cz/. Registraci provede 

Partner vyplněním a odesláním registračního formuláře. Po dokončení registrace se Partner 
stává účastníkem Programu.  

1.2 Účastník Programu má možnost vytvářet na https://partner.alza.cz/ nové Poukazy a nabízet 
je k prodeji prostřednictvím Alzy.  
 

2. Vytvoření Poukazu 
2.1 Partner vytvoří návrh na vytvoření nového Poukazu prostřednictvím online formuláře 

dostupného na https://partner.alza.cz/. 
2.2 Poukaz vytvořený Partnerem může být vystaven jen jako (i) Poukaz na konkrétní zboží a/nebo 

službu nabízené Partnerem nebo jako (ii) Poukaz na hodnotu, kterou je možné čerpat na 
jeden předem určený druh zboží nebo jeden předem určený druh služby a který musí být 
kupujícím vyčerpán najednou, v plném rozsahu. Není přípustné, aby se jednalo o Poukaz ve 
formě „peněženky“, tedy poukaz není směnitelný za peníze, nelze jej rozměnit a je možné jej 
spotřebovat pouze jednorázovým nákupem. 

2.3 Partner je povinen uvést v rámci návrhu na vytvoření Poukazu odpovídající sazbu DPH za 
dané zboží a/nebo službu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. V rámci jednoho Poukazu 
není možné kombinovat více druhů služeb a/nebo zboží s rozdílnou sazbou DPH. Dané určení 
služby a/nebo zboží musí být uvedeno i v popisu Poukazu, a to i v jeho tištěné podobě. 

2.4 V návrhu na vytvoření nového Poukazu je Partner povinen uvést:  
2.4.1 detailní popis plnění, které Partner kupujícímu na základě Poukazu poskytne; 
2.4.2 alespoň jednu fotografii věrně zobrazující zboží a/nebo službu, které jsou spojeny 

s uplatněním Poukazu; 
2.4.3 srozumitelný postup pro uplatnění Poukazu kupujícím; 
2.4.4 (i) přesný počet Poukazů, který chce Partner vytvořit nebo (ii) dobu, po kterou bude 

Poukaz nabízen k prodeji v internetovém obchodě Alzy (bez omezení počtu 
nabízených Poukazů); 
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2.4.5 dobu platnosti Poukazu, tzn. dobu, po kterou bude moci kupující Poukaz u Partnera 
uplatnit a čerpat plnění spojené s uplatněním Poukazu; 

2.4.6 všechny další nezbytné informace, které se pojí s uplatněním Poukazu kupujícím a 
poskytnutím plnění ze strany Partnera. Především, nikoliv však výlučně, takové 
skutečnosti, u kterých nelze mít rozumně za to, že je s nimi osoba odpovídající 
hledisku průměrného spotřebitele před zakoupením Poukazu seznámena a souhlasí 
s nimi (např. poplatky účtované Partnerem nad rámec ceny Poukazu, jiné 
nestandardní požadavky spojené s uplatněním Poukazu atd.). 

2.5 Pokud neuvede Partner v návrhu na vytvoření nového Poukazu informace dle odst. 2.4.1. až 
2.4.6. Podmínek a stejně tak v případě, kdy tyto informace uvede nesrozumitelně či neúplně, 
nebude takový Poukaz ze strany Alzy schválen a vytvořen. 

2.6 Partner v rámci návrhu na vytvoření Poukazu zařadí Poukaz do odpovídající kategorie, 
přičemž dle příslušné kategorie se bude odvíjet výše provize Alzy z prodeje Poukazu dle 
sazebníku provizí Alzy dostupného z adresy https://partner.alza.cz/sazebnik) (dále též 
„Sazebník“). Jeden Poukaz může být současně zařazen nejvýše ve třech (3) kategoriích, 
přičemž výše provize Alzy se stanoví dle kategorie s nejvyšší provizí.   

2.7 Pokud Partner beze zbytku splní podmínky dle odst. 2.1. až 2.6. Podmínek a odešle Alze ke 
schválení návrh na vytvoření Poukazu, Alza tento návrh bez zbytečného odkladu posoudí a na 
základě vlastního uvážení schválí nebo odmítne.  

2.8 V případě schválení návrhu na vytvoření Poukazu Alza Poukaz bez zbytečného odkladu 
vytvoří, informuje o tomto Partnera a nabídne Poukaz k prodeji ve svém internetovém 
obchodě. Po schválení návrhu Poukazu již nejsou přípustné žádné dodatečné úpravy Poukazu 
ze strany Partnera.  

2.9 Alza si vyhrazuje právo návrhy Poukazů vytvořených Partnerem na základě vlastního uvážení 
odmítnout a nezařadit je k prodeji ve svém internetovém obchodě, a to bez udání důvodu. 
V případě odmítnutí nemá Partner právo požadovat po Alze žádnou kompenzaci.  

2.10 Pokud Partner neuvede příslušnou sazbu DPH dle odst. 2.4. Podmínek nebo pokud uvede 
sazbu nesprávnou, nahradí v plné výši veškeré náklady, které Alze v souvislosti s tím 
vzniknou, spolu s veškerou škodou.  

  
3. Prodej a uplatnění Poukazu 
3.1 Alza se zavazuje Poukazy nabízet k prodeji ve svém internetovém obchodě www.alza.cz, 

pokud tyto Poukazy Alza schválila, přičemž Alza vystupuje jako prodejce Poukazů.  
3.2 Partner je povinen zajistit poskytnutí služby a/nebo zboží na základě Poukazu všem 

kupujícím, kteří si jím vytvořený Poukaz zakoupí, a to v řádném termínu, rozsahu a jakosti. 
3.3 Poukaz předložený Partnerovi kupujícím se uplatňuje následovně: Partner zadá kód 

příslušného Poukazu na portálu https://partner.alza.cz/. Zadáním kódu Partner ověří 
platnost Poukazu a následně poskytne kupujícímu plnění spojené s Poukazem. Zadání kódu 
Partnerem do informačního systému Alzy se zároveň považuje za uplatnění Poukazu ve 
smyslu odst. 5.1. Podmínek. Po uplatnění Poukazu je Partner povinen poskytnout kupujícímu 
plnění spojené s Poukazem bez zbytečného odkladu, neujedná-li si s kupujícím jinak. Pokud 
tak Partner neučiní, a přesto přijme od Alzy úplatu za uplatněný Poukaz, jedná se o 
bezdůvodné obohacení Partnera a Partner je toto bezdůvodné obohacení povinen Alze 
vrátit. Zároveň nahradí v plné výši veškeré náklady, které Alze v souvislosti s tím vzniknou, 
spolu s veškerou škodou.  

3.4 Poukaz, resp. plnění na základě Poukazu, musí být kupujícím vyčerpáno naráz a v plném 
rozsahu. Poukaz nelze rozložit do více nákladů. Nevyčerpaná hodnota Poukazu se kupujícímu 
nevrací. 

3.5 Partner může Poukaz kdykoliv stáhnout z prodeje. Tím není dotčena platnost dosud 
prodaných Poukazů, u kterých nadále platí povinnost Partnera poskytnout kupujícím plnění 
s Poukazem spojené. 
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3.6 Při uplatnění Poukazu kupujícím vystaví Partner kupujícímu účtenku, ve kterém započítá 
hodnotu přijatého Poukazu oproti hodnotě poskytovaného plnění. 

 
4. Autorská práva 
4.1 Poskytne-li Partner Alze na základě účasti v Programu autorské dílo (především, nikoliv však 

výlučně dílo fotografické či audiovizuální), které Alza dále použije k marketingovým účelům, 
prohlašuje Partner, že má k nakládání s takovým autorským dílem veškerá potřebná 
oprávnění. Za porušení autorských práv zveřejněním takového autorského díla na 
internetových stránkách Alzy odpovídá výhradně Partner a poskytuje tímto Alze slib 
odškodnění.  

4.2 Partner zároveň svou účastí v Programu uděluje Alze licenci k poskytnutým autorským dílům, 
a to po celou dobu trvání členství Partnera v Programu a rovněž po dobu 1 roku po skončení 
členství, bez územního omezení. Partner tímto poskytuje Alze oprávnění k užití jím 
poskytnutých autorských děl všemi zákonem povolenými způsoby. Alza je oprávněna 
provádět jakékoliv úpravy autorských děl a poskytnout je třetí osobě. 
 

5. Cena a platební podmínky 
5.1 Alza zaplatí Partnerovi za každý uplatněný Poukaz jeho nominální hodnotu, poníženou o (i) 

provizi, která se počítá z prodejní ceny Poukazu bez DPH ve výši dle Sazebníku, dostupného 
z adresy https://partner.alza.cz/sazebnik, a (ii) o příslušnou částku DPH, kterou je Alza 
povinna z prodeje Poukazu odvést v případě, kdy Partner není plátcem DPH.  

5.2 Úhrada ze strany Alzy bude probíhat na základě souhrnné faktury, která bude Alzou 
vystavena vždy 1. a 15. dne v každém kalendářním měsíci a bude mít splatnost 10 dní. 
Vystavené faktury budou dostupné ke stažení ve formátu pdf. v partnerské administraci.  

5.3 Fakturace (včetně opravných daňových dokladů) dle Podmínek probíhá v režimu „self-
billing“. Nestanoví-li tyto Podmínky jinak, aplikují se ve zbytku obecné podmínky služby „self-
billing“ dostupné z adresy www.alza.cz/selfbilling.   

5.4 Alza je oprávněna vystavovat v režimu self-billing jménem Partnera nejen daňové doklady 
(faktury), ale rovněž opravné daňové doklady (dobropisy). 

5.5 Poukazy, které budou prodány, ale nebudou zákazníky uplatněny, nezahrne Alza do 
souhrnné faktury. 

5.6 V případě sporu smluvních stran ohledně výše fakturované částky si Alza vyhrazuje právo 
pozastavit proplacení příslušné faktury o dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporu. Po tuto 
dobu se Alza neocitá v prodlení s úhradou dle odst. 5.1. a 5.2. Podmínek. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky stran vzešlé ze spolupráce v Programu, včetně 
smluvních pokut jsou-li sjednány, proti sobě mohou být vzájemně započteny. 

5.8 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů.  

5.9 Smluvní strany mají právo jakoukoliv fakturu druhé smluvní straně nejpozději ve lhůtě tří (3) 
dnů od jejího obdržení vrátit, obsahuje-li: 

5.9.1 nesprávné údaje, 
5.9.2 nesprávné náležitosti, 
5.9.3 chybí-li na faktuře některá z náležitostí. 

5.10 Partner se zavazuje Alze v případě potřeby poskytnout kopie veškerých faktur, popřípadě 
jiných podkladů, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, kolik poukazů bylo ze strany 
zákazníků Alzy uplatněno. 
  

6. Reklamace 
6.1 Partner odpovídá za to, že jím poskytované služby poskytne kupujícímu v odpovídajícím 

rozsahu a kvalitě a v termínu sjednaném s kupujícím.  
6.2 Partner odpovídá za to, že jím prodávané zboží bude po dobu alespoň dvaceti čtyř měsíců od 

převzetí kupujícím způsobilé k použití pro obvyklý účel a/nebo že si zachová obvyklé 
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vlastnosti. Výjimku tvoří (i) zboží u kterého je na zboží samotném, na obalu zboží, 

v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, 

po kterou lze zboží použít nebo (ii) zboží, u kterého to vyplývá z jeho povahy. 
6.3 Pokud Partner neposkytne kupujícímu plnění v souladu s odst. 6.1. a 6.2. Podmínek, plnil 

vadně. Kupující je v takovém případě oprávněn uplatnit u Partnera práva z vadného plnění 
v rozsahu dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku v době dvaceti čtyř (24) měsíců od 
převzetí zboží kupujícím (nespadá-li do některé z výjimek dle předchozího odst.), resp. šesti 
(6) měsíců po ukončení poskytování služby Partnerem a Partner je povinen poskytnout 
kupujícímu veškerou potřebnou součinnost.  
6.3.1 Partner se zavazuje vyřídit oprávněnou reklamaci služeb přiměřenou slevou z kupní 

ceny, opětovným bezvadným poskytnutím služby nebo vrácením kupní ceny, 
s přihlédnutím k charakteru vady a požadavkům kupujícího. 

6.3.2 Partner se zavazuje vyřídit oprávněnou reklamaci zboží opravou zboží, přiměřenou 
slevou z kupní ceny nebo vrácením kupní ceny zboží, s přihlédnutím k charakteru 
vady a požadavkům kupujícího. 

6.3.3 V případě vrácení kupní ceny kupujícímu je o tomto Partner povinen neprodleně 
informovat Alzu prostřednictvím e-mailu na adresu partner.complaints@alza.cz. 
S ohledem na platnou právní úpravu vystavuje v takovém případě opravný daňový 
doklad – dobropis zákazníkovi vždy Alza. Ta následně vystaví (jménem Partnera) i 
opravný daňový doklad k self-billingovému vyúčtování uplatněného poukazu.  

6.4 V případě, kdy kupující uplatní svá práva z vadného plnění Partnera prostřednictvím Alzy, 
zahájí Alza reklamační řízení. Partner se zavazuje poskytnout Alze při řešení reklamačního 
případu veškerou potřebnou součinnost.  
6.4.1 Při reklamaci služby Partnera je Partner nejpozději do sedmi (7) dní od obdržení 

informace o zahájení reklamačního případu ze strany Alzy povinen sdělit Alze, zda 
příslušnou reklamaci kupujícího uznává jako oprávněnou či nikoliv, v případě 
částečného uznání uvede Partner rozsah, ve kterém nárok kupujícího uznává. Při 
uznání nebo částečném uznání postupuje Partner obdobně jako v čl. 6.3.1. a 6.3.3. 
Podmínek. 

6.4.2 Při reklamaci zboží Partnera je Partner povinen do dvou (2) dnů od zahájení 
reklamace reklamované zboží převzít a informovat Alzu o převzetí prostřednictvím e-
mailu na adresu partner.complaints@alza.cz. Následně se zavazuje do čtrnácti (14) 
dnů reklamaci zboží vyřídit. V případě uznání reklamace postupuje Partner obdobně 
jako v čl. 6.3.2. a 6.3.3. Podmínek. Partner se zavazuje, že pokud vyřízení reklamace 
neproběhne ve stanované lhůtě čtrnácti (14) dnů, bude reklamace vyřízena vrácením 
kupní ceny zboží kupujícímu, přičemž postup pro vystavení dobropisu a vrácení kupní 
ceny je obdobný jako dle odst. 6.3.3. Podmínek.  

6.5 Partner se zavazuje ke každé vyřízené reklamaci zboží doložit servisní protokol v českém 
jazyce, ve kterém bude vždy uvedena příčina vady a způsob vyřízení reklamace.  

6.6 Partner se zavazuje ve všech případech reklamace dle odst. 6.3. a 6.4. Podmínek informovat 
Alzu prostřednictvím e-mailu o: (i) obdržení informace o zahájení reklamačního řízení, (ii) 
převzetí reklamovaného zboží (pouze v případě reklamace zboží) a (iii) způsobu vyřízení 
reklamace včetně kopie servisního protokolu, a to na adresu partner.complaints@alza.cz.  

6.7 V případě, kdy Alza vyřídí reklamační případ jako uznaný, přestože Partner nárok kupujícího 
neuznal, je Alza oprávněna požadovat po Partnerovi zaplacení reklamačního poplatku ve výši 
kupní ceny příslušného Poukazu. K takovému kroku přistoupí Alza především, nikoliv však 
výlučně v případech, kdy bude mít za prokázané, že Partner zamítl oprávněnou reklamaci 
kupujícího. Partner zároveň uhradí veškeré náklady, které prokazatelně vznikly Alze z důvodu 
pozdního vyřízení reklamace ze strany Partnera. 

 
7. Monitoring kvality plnění Partnera 
7.1 Partner je povinen poskytovat plnění na základě Poukazu minimálně ve standardní kvalitě. 
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7.2 Alza průběžně monitoruje kvalitu služeb a/nebo zboží, které Partner nabízí na základě 
Poukazu. Při posouzení kvality vychází Alza z procentuální míry reklamovanosti Poukazu a 
z uživatelských recenzí na internetovém obchodě Alzy.  

7.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud Poukaz Partnera (i) má míru reklamovanosti větší než 10 
% a současně bylo kupujícími uplatněno alespoň třicet (30) Poukazů a/nebo (ii) má Poukaz 
v internetovém obchodě Alzy alespoň pět (5) uživatelských recenzí od registrovaných 
uživatelů a celkové hodnocení je 3/5 (tři hvězdičky z pěti) a méně, tak plnění Partnera 
nedosahuje požadované standardní kvality. 

7.4 Pokud plnění Partnera spojené s Poukazem nedosahuje standardní kvality, je Alza oprávněna 
příslušný Poukaz neprodleně vypnout a stáhnout z prodeje.  

 
8. Důvěrné informace 
8.1 Informace, které Alza poskytla a poskytne Partnerovi v rámci jakýchkoliv smluvních vztahů, 

spolupráce a komunikace Alzy a Partnera, a to bez ohledu na způsob poskytnutí, 
zaznamenání a/nebo uchování, nejsou ke dni podpisu této smlouvy veřejně známé a/nebo 
veřejně dostupné a/nebo jsou součástí obchodního tajemství Alzy a/nebo které jsou 
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné, skutečnosti, které souvisejí se závodem Alzy, jejími zaměstnanci, smluvními 
partnery, finančními údaji a jež Alza zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich 
utajení, považují obě smluvní strany za informace důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“) a 
hodné zvláštní ochrany. 

8.2 Smluvní strany se zavazují:  
8.2.1 uchovávat Důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s 

plněním svých povinností vůči sobě navzájem, přičemž jsou povinny řídit se pravidly 
pro nakládání s těmito informacemi, které vyplývají z právních předpisů; 

8.2.2 veškeré Důvěrné informace chránit, a za tímto účelem zajistit odpovídající technická a 
organizační opatření k ochraně Důvěrných informací, zejména k jejich ochraně před 
neoprávněným užíváním nebo přenosem; a 

8.2.3 pokud zjistí jakoukoli skutečnost, která představuje nebo může představovat porušení 
kterékoli povinnosti vyplývající z této smlouvy, budou se o tom smluvní strany bez 
zbytečného odkladu informovat, aniž by tím byla jakkoli dotčena práva nebo právní 
ochrana smluvních stran; smluvní strany učiní taková opatření, jaká od něj druhá 
strana může důvodně požadovat k nápravě nebo zmírnění následků takovéhoto 
skutečného nebo hrozícího porušení. 

8.3 Smluvní strany nejsou oprávněny podávat jakékoliv informace vztahující se k sobě navzájem, 
ke svým podnikatelským aktivitám i vnitřním poměrům, k obchodním partnerům, klientům 
nebo zákazníkům nebo jejich obchodním záměrům, třetím osobám a veřejným sdělovacím 
prostředkům, s výjimkou případů, kdy je mu k tomu udělen předchozí souhlas druhé smluvní 
strany. 

8.4 V případě ukončení této smlouvy veškeré pracovní podklady a materiály Partner 
protokolárně předá Alze. 

8.5 Partner se zavazuje dodržovat veškerá zvláštní bezpečnostní opatření týkající se důvěrnosti 
důvodně vyžadovaná Alzou. 

8.6 Partner se dále zavazuje zdržet se jakéhokoli poškození či ohrožení Alzy, zejména tím, že 
zaměstná zaměstnance nebo jakéhokoli smluvního partnera Alzy, zprostředkuje mu práci, 
uzavře s ním smlouvu o dílo, smlouvu o spolupráci, či jiný smluvní závazek, který by byl 
způsobilý jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo poškodit Alzu. 

8.7 Dojde-li k porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto článku, je smluvní strana povinna 
uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové jednotlivé 
porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří (3) dnů od doručení příslušného daňového dokladu 
druhé smluvní straně. 
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8.8 Veškerá ustanovení tohoto článku, včetně smluvní pokuty zůstávají v platnosti i po ukončení 
této smlouvy, nejpozději však do uplynutí lhůty pěti (5) let od ukončení této smlouvy. 

 
9. Doba trvání a ukončení členství v programu  
9.1 Členství v programu trvá na dobu neurčitou.  
9.2 Členství může být ukončeno následujícími způsoby: 

9.2.1 V případě podstatného porušení těchto Podmínek Partnerem může Alza ukončit 
členství Partnerovi s okamžitou platností. Za podstatné porušení Podmínek se 
považuje především, nikoliv však výlučně: pokud plnění Partnera na základě Poukazů 
nedosahuje standardní kvality, pokud Partnerem nabízené zboží/služby na základě 
jednoho Poukazu mají rozdílnou výši DPH, Partner uvádí nepravdivé nebo klamavé 
informace apod.; 

9.2.2 Členství Partnera může být ukončeno na základě výpovědi kterékoliv smluvní strany 
bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce 1 měsíc počínající od následujícího 
měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; 

9.2.3 Členství může být ukončeno vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 
 
10. Závěrečná ustanovení 
10.1 Tyto Podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
10.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným 

nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového 
ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních 
ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.   

10.3 Alza si vyhrazuje právo na změnu Podmínek a Sazebníku, a jejich změna je účinná ode dne 
zveřejnění na webu Alzy, není-li v Podmínkách stanoveno jinak. 

10.4 Vyplněním a odesláním registračního formuláře v rámci programu dostupného na 
internetové stránce: https://partner.alza.cz/ vyjadřuje Partner souhlas s těmito Podmínkami 
a svou vůli být jimi vázán, výslovně pak souhlasí s povinnostmi sjednanými v čl. 2.10., 3.3., 
4.1., 5.5., 6.7. a 8.7. Podmínek. 
  

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 6. 10. 2020. 

https://partner.alza.cz/

