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Obchodní podmínky pro dodavatele v systému DEAL EXPERT 
 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují 
práva a povinnosti smluvních stran z uzavřené smlouvy o 
poskytování služeb a členství v partnerském systému, 
která na ně odkazuje (dále jen „Smlouva“), uzavřené 
mezi společností modern market s.r.o., IČO 11975440, 
DIČ CZ11975440, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357312 
(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné a partnerem, 
který má zájem působit v rámci partnerského systému 
jako dodavatel, na straně druhé (dále jen „Partner“). 

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1. Pro účely Podmínek a Smlouvy se uplatní 
následující definice: 

a) „Portálem“ se rozumí webová aplikace DEAL 
EXPERT, která je dostupná na adrese 
dealexpert.soopio.com a která uživatelům 
umožňuje vkládání poptávek na zboží či 
služby, k nim přidávání souvisejících nabídek 
od dalších uživatelů a následně propojení 
poptávajícího a nabízejícího uživatele na 
základě rozhodnutí administrátorů. 

b) „Poptávajícím“ se rozumí uživatel Portálu, 
který projevuje zájem o dodání určitého 
zboží či služby tím, že vloží svou poptávku do 
Portálu. 

c) „Poptávkou“ se rozumí poptávka vložená do 
Portálu. Poptávka musí obsahovat určení 
zboží či služeb, které mají být předmětem 
dodávky, jejich množství a výchozí cenu 
určenou Poptávajícím. 

d) „Nabídkou“ se rozumí nabídka vložená 
Partnerem do Portálu k určité Poptávce. 

1.2. Smlouva je uzavřena: 

a) prostřednictvím Portálu ve chvíli, kdy Partner 
poprvé vyplní své registrační údaje a projeví 
souhlas s těmito Podmínkami, nebo 

b) e-mailem či jinými prostředky ve chvíli, kdy si 
strany vzájemně potvrdí, kterou variantu 
Členství (jak je definováno níže) Partner 
požaduje, a Partner schválí tyto Podmínky. 

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Na základě Smlouvy bude Poskytovatel za 
podmínek sjednaných dále v těchto Podmínkách: 

a) poskytovat Partnerovi službu spočívající 
v členství Partnera v rámci Portálu, což 

zahrnuje poskytnutí přístupu do 
dodavatelské sekce Portálu, ve které si 
Partner může zobrazit Poptávky označené 
Poskytovatelem jako relevantní a přidávat 
k nim své Nabídky (dále jen „Členství“);  

b) poskytovat Partnerovi službu spočívající 
v předávání kontaktu na Poptávajícího 
Partnerovi ve vztahu k Poptávkám, u kterých 
Poskytovatel vyhodnotil Partnera jako 
relevantního dodavatele dle článku 5 
Podmínek (dále jen „Relevantní propojení“); 
zároveň Poskytovatel předá příslušnému 
Poptávajícímu kontakt na Partnera; 

c) poskytovat Partnerovi službu spočívající 
v předávání kontaktu na Poptávajícího 
Partnerovi ve vztahu k Poptávkám, u kterých 
Poskytovatel vyhodnotil Partnerovu Nabídku 
jako nejvhodnější dle článku 6 Podmínek 
(dále jen „Lead“); zároveň Poskytovatel 
předá příslušnému Poptávajícímu kontakt na 
Partnera. 

2.2. Služby podle odst. 2.1.b) a 2.1.c) poskytuje 
Poskytovatel Partnerovi na základě svého uvážení, 
přičemž ve vztahu k dané Poptávce není povinen 
poskytnout obě nebo byť i jednu z nich. Nejedná 
se o zprostředkování; podstatou jsou informační 
činnosti a výsledkem služeb je sdělení údajů o 
Poptávajícím při splnění daných podmínek. 

2.3. Partner se zavazuje: 

a) poskytnout nezbytnou součinnost 
k vyjasnění obsahu jím vkládaných Nabídek; 

b) platit Poskytovateli odměnu za služby dle 
odst. 2.1. 

2.4. Partner souhlasí s tím, aby Poskytovatel po dobu 
trvání Smlouvy pro účely uvádění referencí 
v rámci propagace Portálu a služeb jeho 
prostřednictvím poskytovaných užíval 
v propagačních materiálech (včetně webových 
stránek) obchodní název a/nebo logo Partnera; 
Partner tímto uděluje Poskytovateli veškeré 
nezbytné licence, podlicence a souhlasy k právům 
duševního vlastnictví, a to bezúplatně a 
v omezeném rozsahu výlučně pro výše uvedené 
účely, avšak bez omezení územního či 
množstevního. 

3. ČLENSTVÍ 

3.1. „Předplaceným obdobím“ se rozumí doba, po 
kterou má trvat Členství Partnera v rámci Portálu. 
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Délka trvání Předplaceného období a výše 
odměny za Členství (počítané vždy za jedno 
Předplacené období) jsou určeny v rámci varianty 
Členství. 

3.2. Členství je poskytováno v několika variantách, 
které jsou definovány v tabulce níže, přičemž 
Členství Partnera může v jeden okamžik být vždy 
právě v jedné variantě: 

Varianta Členství Free Premium 

Délka 
Předplaceného 
období 

1 měsíc 1 měsíc 

Cena za Členství za 1 
Předplacené období 

0 Kč 400 Kč 

Cena za Relevantní 
propojení 

200 Kč 100 Kč 

Cena za Lead 800 Kč 400 Kč 

 

3.3. Není-li sjednáno jinak, je Členství Partnera 
poskytováno ve variantě Free. 

3.4. Partner je oprávněn změnit variantu svého 
Členství, a to provedením příslušného nastavení 
v rámci Portálu, pokud to technické možnosti 
Portálu umožňují, anebo na základě žádosti 
adresované Poskytovateli písemnou formou 
(včetně e-mailu); v takovém případě Poskytovatel 
provede změnu bez zbytečného odkladu. 

3.5. V případě účinnosti změny varianty Členství 
v průběhu Předplaceného období tak, že odměna 
za novou variantu Členství je vyšší než odměna za 
předchozí variantu, doplatí Partner rozdíl 
v odměnách mezi předchozí a aktuální výší 
odměny za Členství tak, jako by členství v nové 
variantě trvalo celé Předplacené období. 
V případě změny na levnější variantu Členství se 
zaplacená odměna za Členství za Předplacené 
období nevrací. 

4. PŘIJÍMÁNÍ POPTÁVEK 

4.1. Činnost Poskytovatele spočívá v provozu Portálu, 
v rámci čehož získává Poptávky od jednotlivých 
Poptávajících. Pro vyloučení pochybností, 
Smlouva ani tyto Podmínky nestanoví žádný 
minimální závazek Poskytovatele co se týče 
povinnosti aktivní propagace Portálu nebo 
vyvíjení dalších činností nad rámec jeho běžného 
provozu za účelem získávání Poptávek. 

5. VÝBĚR RELEVANTNÍHO PROPOJENÍ 

5.1. Při výběru a poskytování Relevantního propojení 
zohlední Poskytovatel shodnost či podobnost 
kategorií, ve kterých je zařazena daná Poptávka, a 
kategorií, které jako své okruhy zájmu předem 
určil Partner, pokud tak učinil. Pro výběr 
Relevantních propojení nejsou zpravidla 
uplatňována žádná další kritéria. Konečné 
rozhodnutí o tom, zda bude Poptávka předmětem 
Relevantního propojení pro Partnera, závisí na 
Poskytovateli. 

5.2. Jedna Poptávka může být v rámci poskytování 
Relevantního propojení vybrána pro více 
Partnerů. 

6. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

6.1. Podmínkou poskytnutí Leadu je vložení konkrétní 
Nabídky Partnerem k příslušné Poptávce. 
Poskytovatel má právo dle svého uvážení 
vyžadovat po Partnerovi upřesnění či doplnění 
Nabídky a/nebo nevhodné či nejasné Nabídky 
odstraňovat. 

6.2. Při výběru a poskytování Leadu zohlední 
Poskytovatel dostupné informace o Poptávce, 
Poptávajícím, Partnerovi a jeho Nabídce, včetně 
(avšak nikoli výlučně) ceny, doby dodání, míry 
shody mezi obsahem Poptávky a obsahem 
Nabídky. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude 
Poptávka předmětem Leadu pro Partnera, závisí 
na Poskytovateli. 

6.3. Poskytovatel není povinen ke každé Nabídce 
poskytnout Lead. 

6.4. Pokud Poskytovatel poskytne Partnerovi Lead, 
zavazuje se k dané Poptávce neposkytnout Lead 
jinému Partnerovi. Tím není vyloučena možnost 
poskytnout Lead jinému Partnerovi u jiné, byť 
obsahově stejné či podobné, Poptávky. 

7. PŘEDÁNÍ RELEVANTNÍHO PROPOJENÍ A LEADU 

7.1. Vhodnost (relevanci či režim nejvýhodnější 
poptávky dle přechozích článků) Poptávky 
posoudí výlučně Poskytovatel. 

7.2. Poskytovatel není povinen oslovit Partnera 
s každou, byť vhodnou, Poptávkou. 

7.3. Předání Relevantního propojení a/nebo Leadu 
provede Poskytovatel zpřístupněním základních 
kontaktních informací Poptávajícího v rámci 
Portálu; volitelně může notifikovat Partnera též 
prostřednictvím e-mailu. 

7.4. Poskytovatel nezaručuje, že na základě poskytnutí 
Relevantního propojení a/nebo Leadu dojde ke 
skutečnému uzavření obchodu definovaného 
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Poptávkou, stejně tak v případě uzavření 
takového obchodu neodpovídá za jeho včasné a 
řádné splnění ze strany Poptávajícího; takovéto 
garance ani záruky nejsou součástí povinností 
Poskytovatele a nic v těchto Podmínkách ani ve 
Smlouvě nebude vykládáno opačně. 

7.5. Pokud na základě Relevantního propojení či Leadu 
dojde k navázání obchodního vztahu mezi 
Poptávajícím a Partnerem, Poskytovatel není 
jakkoli součástí tohoto vztahu, a to ani v roli 
ručitele či osoby jakkoli spolupracující s jednou ze 
stran. Jakékoli nároky vůči Poptávajícímu (včetně 
nároků z neplněné či vadného plnění, náhrady 
škody či jiné újmy) může Partner uplatňovat 
výlučně vůči Poptávajícímu. 

8. ODMĚNA POSKYTOVATELE 

8.1. Výše ceny za Členství, ceny za Relevantní 
propojení a ceny za Lead jsou uvedeny v rámci 
definice příslušné varianty Členství dle článku 3 
Podmínek. Ceny uvedené v těchto Podmínkách, 
na Portálu či jinak sjednané, jsou vždy uváděny 
bez DPH, která k nim bude připočtena při 
fakturaci. Ceny jsou sjednány jako nejvyšší možné, 
přičemž Poskytovatel je dle svého uvážení 
oprávněn poskytovat Partnerovi na všechny 
anebo na jednotlivé účtované odměny slevy. 
Poskytnutí slevy nezakládá nárok na poskytnutí 
další obdobné slevy v budoucnu. 

Odměna za Členství 

8.2. Odměna za Členství se platí za každé započaté 
Předplacené období, a to dopředu vždy nejpozději 
do skončení aktuálního Předplaceného období za 
následující Předplacené období trvání Smlouvy. 
Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí k zaslání 
výzvy k platbě odměny za Členství za další 
Předplacené období nejpozději 7 dnů před 
skončením aktuálního Předplaceného období; 
nezaslání výzvy nezbavuje Partnera povinnosti 
zaplatit odměnu za Členství. 

 
Cena za Relevantní propojení 

8.3. Nárok na zaplacení ceny za Relevantní propojení 
vzniká okamžikem poskytnutí služby (tedy 
předáním Relevantního propojení) podle článku 6 
Podmínek. K tomuto okamžiku vystaví 
Poskytovatel fakturu, jejíž splatnost nebude kratší 
než 7 dnů. 

Cena za Lead 

8.4. Nárok na zaplacení ceny za Lead vzniká 
okamžikem poskytnutí služby (tedy předáním 
Leadu) podle článku 7 Podmínek. K tomuto 

okamžiku vystaví Poskytovatel fakturu, jejíž 
splatnost nebude kratší než 7 dnů. 

Elektronická fakturace a platební podmínky 

8.5. Smluvní strany souhlasí s vystavováním 
a zasíláním faktur v elektronické podobě. 

8.6. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, 
kdy byla připsána na účet příjemce. 

9. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PORTÁLU 

9.1. Portál slouží mimo jiné i ke komunikaci a jednání 
se Poskytovatelem. Partner je povinen zabezpečit, 
aby k jeho uživatelskému účtu měl přístup pouze 
on, popřípadě osoba jím pověřená. Jednání takové 
osoby v rámci Portálu se považuje za jednání v 
zastoupení. 

9.2. Je zakázáno zneužívat nebo se pokoušet zneužít 
možnosti Portálu, a to zejména k: 

a) protiprávnímu jednání, a to včetně páchání a 
účasti na trestném činu, či porušování práv k 
duševnímu vlastnictví, 

b) nahrávání či přenosu počítačových virů nebo 
jiných druhů škodlivého kódu, který může 
ohrozit fungování Portálu, či systémů třetích 
osob, 

c) narušování nebo obcházení bezpečnostních 
opatření spojených se službami 
Poskytovatele, souvisejících i jiných 
internetových služeb a stránek nebo 
počítačové sítě, 

d) sběru či sledování osobních údajů třetích 
osob, počítačovým útokům, včetně 
phishingu, a spamování, 

e) nahrávání či přenosu pohoršujících, 
urážlivých, diskriminaci nebo rasovou 
nenávist podporujících či jinak protiprávních 
materiálů. 

9.3. Partner nesmí vytěžovat a/nebo zužitkovat 
databáze Poskytovatele prostřednictvím 
automatických požadavků nebo přeposílání 
formulářových dat z jiných internetových stránek. 

10. DOSTUPNOST PORTÁLU 

10.1. Portál je přístupný prostřednictvím internetu za 
použití webového prohlížeče na adrese určené 
Poskytovatelem. 

10.2. Dostupnost a stabilita Portálu není garantována a 
kdykoli může dojít k plánované či neplánované 
odstávce či omezení provozu, a to včetně změny 
internetové adresy, funkcionality, vzhledu či 
metody ovládání; uvedené charakteristiky Portálu 
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nejsou předmětem Smlouvy. Nové funkce, 
možnosti či nástroje přidané do Portálu také 
podléhají těmto Podmínkám. Poskytovatel není 
povinen poskytovat žádné aktualizace Portálu. 

11. SANKCE 

11.1. Neuhradí-li Partner odměnu Poskytovatele (za 
Členství či za Lead) nebo její část včas a ani 
v dodatečné lhůtě 30 dnů po splatnosti, je 
Poskytovatel oprávněn zaslat Partnerovi 
písemnou upomínku, přičemž tím Poskytovatel 
uplatní své právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2000 Kč (za každou upomínku). Smluvní 
pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů od 
vyzvání; jejím zaplacením není dotčeno právo na 
náhradu související škody. 

12. ODPOVĚDNOST 

12.1. Není povinností Poskytovatele zajistit technické 
možnosti přístupu do Portálu ze strany Partnera. 
Poskytovatel proto neodpovídá za nemožnost 
Partnera přistupovat k Portálu z důvodu 
spočívajícího v nedostatečné technické 
vybavenosti na jeho straně, včetně výpadku 
připojení k internetu. 

12.2. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost Partnera 
využívat Portál, respektive za to, že si Portál 
nezachová své dosavadní funkce, pokud k takové 
změně dojde vlivem nastavení Portálu ze strany 
Partnera. 

12.3. Pokud Poskytovatel odpovídá za újmu (včetně 
přímé a nepřímé škody) způsobenou využíváním 
Portálu Partnerem, je povinen k její náhradě 
maximálně do výše ročního součtu odměny za 
Členství dle aktuálně platné varianty Členství. 

13. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem 
jejího uzavření dle článku 1 těchto Podmínek. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

13.2. Kterákoli strana je oprávněna vypovědět Smlouvu 
z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu; Smlouva 
skončí uplynutím kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.  

13.3. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoli povinen) 
vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností 
v případě, že Partner: 

a) podstatným způsobem poruší své povinnosti 
dle Podmínek, včetně opakovaného vkládání 
nevhodných či nejasných Nabídek, a/nebo 

b) neuhradí odměnu za Členství ve splatnosti 
(tedy před započetím Předplaceného 
období, za které má být placena); toto právo 
Poskytovatele trvá po celou dobu trvání 
prodlení s úhradou až do úplného zaplacení 
příslušné odměny za Členství. 

13.4. V případech dle odst. 13.3 je namísto ukončení 
Smlouvy Poskytovatel oprávněn též pouze 
pozastavit poskytování služeb dle těchto 
Podmínek a zamezit přístupu Partnera do Portálu. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy 
nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně otázek její 
platnosti a právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s jejím plněním či porušením se řídí právem České 
republiky s vyloučením kolizních norem. 
K rozhodování sporů mezi smluvními stranami 
v souvislosti se Smlouvou jsou příslušné obecné 
soudy České republiky. Místně příslušným 
soudem je soud podle sídla Poskytovatele. 

14.2. Partner není oprávněn postoupit svá práva a 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Poskytovatele. Veškerá 
práva a povinnosti nicméně přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na 
právní nástupce smluvních stran. 

14.3. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z 
porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude 
to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se 
nároku z kteréhokoli jiného ustanovení, ani jako 
vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro 
plnění kteréhokoli závazku nebude považováno za 
prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku 
nebo jakéhokoli jiného závazku. Neuplatnění či 
prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo 
jakékoli podmínky nebude vykládáno tak, že se 
jich oprávněná smluvní strana vzdala. Žádné 
zřeknutí se jakéhokoli práva nebude účinné, 
nebude-li písemné. 

14.4. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky čas od 
času přiměřeně změnit. Poskytovatel informuje 
Partnera o zamýšlené změně prostřednictvím e-
mailu uvedeného ve Smlouvě, a to nejméně 60 
dnů před její plánovanou účinností (dále jen „Den 
změny Podmínek“). Partner má právo ke Dni 
změny Podmínek Smlouvu bez sankce vypovědět, 
a to i během Minimální doby trvání. Využívání 
služeb, respektive Portálu, ode Dne změny 
Podmínek se řídí novými Podmínkami, které se tak 
stávají součástí Smlouvy. 

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 01.10.2022. 


