
OBCHODNÍ PODNÍNKY P�I POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM superCASH® 

PROST�EDNICTVÍM APLIKACE  superCASH A P�I JEJÍM PROVOZOVÁNÍ 

(DÁLE TAKÉ JEN „OP“) 

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spole�ností MANUM, s.r.o., se sídlem 
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, I� 27215555 (dále jen spole�nost MANUM) a 
právnickými nebo fyzickými osobami, které provozují internetové obchody (dále jen 
„Obchodník“). Obchodní vztahy mezi spole�ností MANUM a Obchodníkem se �ídí 
obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv� uzav�ené 
mezi spole�ností MANUM a Obchodníkem (dále také jen „mandátní smlouva“) a t�mito 
obchodními podmínkami.  

�lánek I. 

Definice pojm�. 

1. Zákazník – osoba, která hodlá uzav�ít (nebo již uzav�ela) obchod s Obchodníkem a 
p�i této p�íležitosti zvolila zp�sob úhrady ceny obchodu prost�ednictvím zabezpe�ené 
Aplikace superCASH.  

2. Obchodník – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prost�ednictvím 
internetu a má uzav�enou platnou smlouvu se spole�ností MANUM, s.r.o. o využití 
aplika�ního vybavení spole�nosti MANUM, s.r.o. ke zprost�edkování hotovostní �i 
bezhotovostní platby prost�ednictvím zabezpe�ené Aplikace superCASH.  

3. Spole�nost MANUM, s.r.o. (Poskytovatel služby) – právnická osoba, která 
provozuje zabezpe�enou aplikaci superCASH na základ� smluvních vztah� s 
Obchodníky, kte�í provozují internetové obchody a která na základ� smluvního 
vztahu s Pokladnou zprost�edkovává hotovostní platby k uzav�eným obchod�m.  

4. Pokladna – smluvní partner spole�nosti MANUM - spole�nosti provozující sí� 
terminál� na území �eské republiky, které jsou schopny p�ijímat hotovostní platby 
Zákazník� prost�ednictvím zabezpe�ené Aplikace superCASH. Ke dni publikace 
tohoto zn�ní OP jsou Pokladnami  spole�nosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, 
K Žižkovu 851, identifika�ní �íslo 471 16 307 a �eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, 
Politických v�z�� 909/4, identifika�ní �íslo 471 14 983. 

5. Aplikace MANUM superCASH (nebo také Aplikace superCASH) – soubor aplikací 
spole�nosti MANUM, které umož�ují p�enos dat mezi spole�ností MANUM, 
Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn�.  

6. Kód superCASH – spolu s identifikací Obchodníka nezam�nitelná identifikace platby 
Zákazníka k uzav�enému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou 
generuje Aplikace superCASH. Kód superCASH generuje Aplikace superCASH ve 
dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) �íselný a �árový kód 
v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 

7. �íslo superCASH - náhodn� generovaný �íselný kód (maximáln� 10 pozic) sloužící 
k jednozna�né identifikaci obchodu.  

8. Služba superCASH - Službou superCASH se rozumí provád�ní plateb Zákazník� za 
zboží nebo služby Obchodník�m prost�ednictvím Aplikace superCASH a platebních 
terminál� Pokladny. Spole�nost MANUM jako mandatá� Obchodníka p�ijímá platby od 
Zákazník� za uzav�ené obchody prost�ednictvím Pokladen a p�evádí je na ú�et 
Obchodníka.  



�lánek II. 
Popis služby. 

1. Zákazník se p�ipojí pomocí Internetu na webové stránky Obchodníka. Po vybrání 
zboží Zákazník vyplní objednávku, kde zvolí jako zp�sob platby platbu 
prost�ednictvím Aplikace superCASH se zaplacením v hotovosti na terminálu 
Pokladny. Poté bude Zákazník p�esm�rován na webové stránky služby superCASH, 
kde jsou Zákazníkovi nabídnuty stránky s detaily jeho platby a p�ehled sb�ren 
Pokladny pro výb�r nejvhodn�jší sb�rny.  

2. Spole�nost MANUM (Poskytovatel služby) požadavek na zaplacení zboží zaeviduje a 
online vygeneruje webovou stránku s detaily platby:  

o Hrazená �ástka (osmimístné �íslo)  
o �íslo superCASH  
o Kód p�íjemce (MANUM je vyhrazen kód 333 a 334)  
o �árový kód pro platbu na terminálech Pokladny (obsahuje detaily platby) 

v�etn� jeho numerické podoby  
3. Zákazník má možnost si uvedené detaily platby v�etn� �árového kódu vytisknout 

nebo poznamenat. Tisk �árového kódu je zajišt�n v takových proporcích, aby 
spl�oval kritéria pro snímání �te�kami �árového kódu.  

4. Zákazník provede úhradu vybraného zboží na terminálu Pokladny. Obsluha terminálu 
zavede data do terminálu na�tením informace z �árového kódu pomocí �te�ky 
�árového kódu nebo vloží data manuálním zadáním z klávesnice. V tomto p�ípad� 
obsluha zadá �íselný kód uvedený pod �árovým kódem.  

5. Na základ� potvrzení zadaných dat centrálním systémem Pokladny vytiskne tiskárna 
terminálu pro Zákazníka potvrzení o platb�.  

6. Obsluha terminálu m�že v limitu 2 minut od p�edání �ástky k úhrad� platby 
Zákazníkem (tj. v dob�, kdy jsou transakce shromaž�ovány p�ed odeslání) platební 
transakci stornovat pomocí standardní funkce terminálu. Tento bod se týká pouze 
terminál� spole�nosti SAZKA, a.s., terminály �eské pošty toto neumož�ují. 

7. V Aplikaci superCASH jsou p�íchozí transakce zaznamenány, zpracovány a dále 
p�edány do centra p�íslušného Obchodníka. Zákazník m�že stav své platby sledovat 
na internetové stránce služby superCASH (www.supercash.cz).  

�lánek III. 
Smluvní vztahy. 

1. Smluvní vztahy Spole�nosti MANUM s Obchodníky se �ídí obchodním zákoníkem, 
smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv� a p�ílohách této mandátní 
smlouvy uzav�ené mezi Spole�ností MANUM a Obchodníkem a t�mito obchodními 
podmínkami. Smlouva musí být uzav�ena písemn�, každá ze stran obdrží po jednom 
výtisku.  

2. Smlouva se �ídí právním �ádem �eské republiky.  
3. Podmínky ukon�ení smluvního vztahu se �ídí mandátní smlouvou a obecnou úpravou 

v obchodním zákoníku.  

�lánek IV. 
Práva a povinnosti Obchodníka. 

1. Nabídkou provedení platby za zboží nebo služby Službou superCASH na vlastní 
internetové adrese Obchodník projevuje bezvýhradný souhlas s provedením platby 
tímto zp�sobem a s obchodními podmínkami Spole�nosti MANUM p�i poskytování 
Služby superCASH prost�ednictvím Aplikace superCASH.  

2. Obchodník bere na v�domí a souhlasí s tím, že platbu prost�ednictvím Aplikace 
superCASH lze uhradit pouze na funk�ním terminálu Pokladny (nebo za použití �ísla 



ú�tu Spole�nosti MANUM a Kódu superCASH ve vybraných bankách) a pouze 
identifikací Kódem superCASH. P�i platb� na terminálech spole�nosti SAZKA, a.s. 
platí pro vztah mezi Zákazníkem a spole�ností SAZKA, a.s. obchodní podmínky 
spole�nosti SAZKA, a.s. a p�i platb� na terminálech �eská pošta, s.p. platí pro vztah 
mezi Zákazníkem a spole�ností �eská pošta, s.p. obchodní podmínky spole�nosti 
�eská pošta, s.p. 

3. Obchodník bere na v�domí, že platbu prost�ednictvím Aplikace superCASH lze p�i 
použití kódu typu „A“ provést i po lh�t�, kterou Obchodník publikuje jako závaznou 
pro úhradu platby.  

4. Obchodník bere na v�domí, že za správné p�edání identifikace platby na pracovišti 
Pokladny je zodpov�dný Zákazník, který tak u�iní bu� p�edáním vytišt�ného 
�árového kódu, nebo sd�lením 24-místného nebo 32-místného �íselného kódu 
uvedeného pod �árovým kódem.  

5. Obchodník bere na v�domí, že odpov�dnost za možná zpožd�ní a p�ípadné škody, 
zp�sobené nesprávným sd�lením nebo nesprávným uvedením Kódu superCASH 
nese Zákazník.  

6. Obchodník bere na v�domí, že doklad Pokladny o provedené platb� je jediným 
dokladem, na základ� kterého m�že Zákazník vyžadovat práva na reklamaci zaslané 
platby.  

7. Obchodník bere na v�domí, že identifikace platby je zcela závislá na identifikaci 
obchodu, která byla Obchodníkem sd�lena Spole�nosti MANUM. Kód superCASH je 
generován ke každému konkrétnímu obchodu Obchodníka, identifikace Zákazníka je 
zcela ve sfé�e obchodních vztah� mezi Zákazníkem a Obchodníkem. Spole�nost 
MANUM do této sféry vztah� mezi Zákazníkem a Obchodníkem vstupuje pouze 
v p�ípad�, kdy jí to ukládá zákonná povinnost.  

8. Obchodník bere na v�domí, že podle zákona �. 253/2008 Sb. m�že vzniknout 
povinnost identifikovat Zákazníka z d�vodu výše platby, kterou hodlá uhradit 
v hotovosti. Za té situace je Obchodník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající 
z citovaného zákona a Spole�nosti MANUM ke spln�ní zákonné povinnosti 
poskytnout veškerou sou�innost. 

9. Obchodník bere na v�domí, že Spole�nost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci 
obchodu než tu, kterou p�evzala od Obchodníka. Za té situace u Spole�nosti MANUM 
nelze uplat�ovat reklamace jiné skute�nosti, než té, která se týká provedení platby 
prost�ednictvím Aplikace superCASH, krom� p�ípad�, je-li vy�ízením reklamace 
Obchodníkem nebo Zákazníkem písemn� pov��ena a za podmínky, že toto pov��ení 
písemn� p�ijme. Za vy�ízení reklamace náleží spole�nosti MANUM p�im��ená 
odm�na.  

10. Obchodník bere na v�domí, že Spole�nost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit 
uhrazené finan�ní prost�edky, které jsou na jejím ú�tu a které nelze z d�vod� na 
stran� Obchodníka postoupit Obchodníkovi, avšak po ode�tení transak�ních náklad� 
a sjednané úplaty za službu. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základ� 
p�edložení originálu dokladu Pokladny o provedené platb�. P�evzetím OP Obchodník 
zmoc�uje Spole�nost MANUM, aby postupovala podle tohoto bodu.  

11. Obchodník bere na v�domí, že veškeré závazky Spole�nosti MANUM v��i 
Obchodníkovi jsou definovány v mandátní smlouv� uzav�ené mezi Spole�ností 
MANUM a Obchodníkem, v p�ílohách k této mandátní smlouv� a t�chto obchodních 
podmínkách a jsou p�ímo závislé na správném užití aplikací Spole�nosti MANUM v 
rámci užívání Aplikace superCASH.  

12. Obchodník bez výhrad souhlasí s tím, že pro veškerou komunikaci mezi Zákazníkem, 
Spole�ností MANUM a jím platí technické podmínky zabezpe�ené vým�ny informací 
tak, jak jsou definovány v Technických podmínkách užívání Aplikace superCASH 
(p�íloha �. 2 mandátní smlouvy). Veškeré škody, které vzniknou porušením této 
povinnosti, jdou k tíži Obchodníka.  



�lánek V. 
Práva a povinnosti spole�nosti MANUM. 

1. Spole�nost MANUM je povinna na základ� smluvních vztah� s Pokladnou a 
Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platb� obdrží potvrzení o zaplacení, 
kterým se rozumí listina obsahující minimáln� následující údaje: informaci, že se 
jedná o hotovostní platbu prost�ednictvím Aplikace superCASH, datum a �as p�ijetí 
hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby 
�íslem superCASH (variabilní symbol).  

2. Spole�nost MANUM je povinna sd�lit Obchodníkovi skute�nost, že Zákazník uhradil 
platbu na terminálu Pokladny, nejpozd�ji do 10 minut od získání této informace od 
Pokladny, nebo v jiném dohodnutém termínu. Za sd�lení se považuje uve�ejn�ní 
informace o provedené úhrad� ve webové Aplikaci superCASH v p�ehledu plateb 
(Informace o platb� - Stav uhrazení platby) pro Obchodníka nebo informace 
prost�ednictvím webové služby, není-li v mandátní smlouv� uzav�ené mezi 
Spole�ností MANUM a Obchodníkem nebo jejích p�ílohách uvedeno jinak. Ostatní 
formy avíz se považují za nezávaznou informaci.  

3. Spole�nost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého 
obchodního ú�tu na ú�et, který jí sd�lil Obchodník v rámci smluvních vztah�. Za té 
situace není Spole�nost MANUM odpov�dná za p�ípadné zm�ny platebních 
podmínek (zejména zm�na ú�tu), které nastaly na stran� Obchodníka a které 
Obchodník doporu�eným dopisem v�as nesd�lil Spole�nosti MANUM.  

4. Spole�nost MANUM nebere žádnou odpov�dnost za nespln�ní obchodního závazku 
Obchodníka v��i Zákazníkovi nebo Zákazníka v��i Obchodníkovi.  

5. Spole�nost MANUM zaru�uje, že Zákazník bude informován o uhrazené platb� 
prost�ednictvím webové Aplikaci superCASH v p�ehledu plateb (Informace o platb�) 
Zákazníka o tom, že Spole�nost MANUM platbu Zákazníka eviduje, pop�. v jaké fázi 
se platba nachází.  

6. Spole�nost MANUM je povinna vypo�ádat finan�ní pln�ní (platbu) Zákazníka pouze s 
tím Obchodníkem, se kterým má uzav�enou platnou mandátní smlouvu a který užívá 
aplika�ní vybavení Spole�nosti MANUM oprávn�n�.  

7. Spole�nost MANUM nep�ebírá žádnou odpov�dnost za nedostatky, škody a rizika, 
která se vyskytnou na stran� Obchodníka z toho d�vodu, že zavin�ním Obchodníka 
�i z d�vod� „vyšší moci“ na stran� Obchodníka není dokonale funk�ní Aplikace 
superCASH.  

�lánek VI. 
Úplata. 

1. Za užívání Služby superCASH náleží Spole�nosti MANUM od Obchodníka úplata.  
2. Její výše, bližší specifikace úplaty, vyú�tování a platební podmínky jsou stanoveny v 

mandátní smlouv� uzav�ené mezi Spole�ností MANUM a Obchodníkem a jejích 
p�ílohách, zejména v p�íloze �. 1.  

�lánek VII. 
Komunikace a bezpe�nost. 

1. Pravidla a rozsah datové a internetové komunikace mezi smluvními subjekty jsou 
blíže ur�eny mandátní smlouvou a v Technických podmínkách užívání Aplikace 
superCASH (p�íloha �. 2 mandátní smlouvy) a smluvní strany jsou oprávn�ny tato 
pravidla m�nit pouze na základ� písemné dohody. Obchodník zcela odpovídá za 
dodržení bezpe�nostních podmínek komunikace se Spole�ností MANUM a za 
veškeré škody, které porušením t�chto podmínek vzniknou. Výslovn� je povinen 



zachovávat bezpe�nostní pravidla o zamezení p�ístupu do systému neoprávn�ným 
osobám.  

2. Pokud je tak smluvn� dohodnuto, je Obchodník povinen používat pro zabezpe�enou 
komunikaci osobního certifikátu vydaného Spole�ností MANUM. Obchodník je pak 
povinen si osobní certifikát sám spravovat, p�edevším z hlediska jeho platnosti a 
ú�innosti. V p�ípad� zneplatn�ní nebo pozastavení ú�innosti osobního certifikátu 
bude komunikace s Obchodníkem odmítnuta.  

3. Certifikát se používá pro autentizaci komunikace se serverem Aplikace superCASH. 
Veškerá komunikace je navíc zabezpe�ena protokolem SSL (SSL – Secure Socket 
Layer). Data jsou šifrována silným symetrickým šifrovacím algoritmem a to s využitím 
minimáln� 128 bit šifrovacího klí�e – typ a délka použitého šifrovacího klí�e závisí na 
nastavení na stran� Obchodníka. Šifrovací klí� je jedine�ný a platný pouze pro dané 
p�ipojení k serveru Aplikace superCASH.  

4. Osobní certifikát m�že mít Obchodník uložený ve svém po�íta�i �i na �ipové kart�, 
vždy pouze na jediném stroji.  

5. P�ístup k osobnímu certifikátu Obchodníka je chrán�n heslem nebo PINem v p�ípad� 
�ipové karty, které je automaticky vytvo�eno p�i vystavení certifikátu a zná jej pouze 
vlastník certifikátu. Heslo není možné m�nit �i zp�tn� zjistit. Osobní certifikát je 
aktivem Obchodníka a Obchodník nese veškeré následky p�i jeho neoprávn�ném 
užití t�etí stranou, zp�sobené ztrátou certifikátu �i vyzrazení p�id�leného hesla. 
Obchodník je povinen ihned po zjišt�ní odcizení �i vyzrazení hesla k certifikátu tuto 
skute�nost oznámit vydavateli certifikátu, Spole�nosti MANUM, která neprodlen� 
pozastaví platnost osobního certifikátu obchodníka a zapo�ne s vydáním nového.  

6. Zabezpe�ení vnit�ní sít� obchodníka p�i p�ístupu na sí� internet si zajiš�uje Obchodník 
a je nezávislé na Aplikaci superCASH. V p�ípad� spojení Obchodníka s Aplikací 
superCASH pomocí VPN (Virtual Private Network), je veškerý nepovolený sí�ový 
provoz sm�rem k Aplikaci superCASH považován za nedodržení bezpe�nostních 
podmínek zde stanovených.  

7. Dojde-li k ukon�ení mandátní smlouvy s Obchodníkem, bude automaticky zrušen 
p�ístup ke komunika�nímu serveru Spole�nosti MANUM a platnost p�ípadného 
osobního certifikátu odvolána.  

8. Komunika�ní server je p�ístupný 24 hodin denn�, 7 dní v týdnu, s výjimkou no�ní 
provozní p�estávky, kdy nelze komunikace využívat z technických d�vod� na stran� 
Spole�nosti MANUM. Spole�nost MANUM (Poskytovatel služby) si vyhrazuje právo 
zablokovat p�ístup ke komunika�nímu centru nebo zm�nit �i pozastavit komunikaci na 
dobu nezbytn� nutnou, bude-li to zapot�ebí z d�ležitých, zejména bezpe�nostních 
nebo technických p�í�in.  

9. Pro správné fungování komunikace mezi Obchodníkem a Spole�ností MANUM je 
nezbytný funk�ní p�ístup na sí� Internet (jeho z�ízení, nastavení a provoz si zajiš�uje 
Obchodník, není sou�ástí služeb).  

10. Spole�nost MANUM si tímto vyhrazuje zákaz používání Aplikace superCASH 
osobám nezletilým, osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, osobám 
zbavených zp�sobilosti k právním úkon�m.  

�lánek VIII. 
Reklamace. 

1. V p�ípad�, že Zákazník obdržel potvrzení o platb�, nebo náhradní potvrzení o platb� 
a k požadovanému p�evedení finan�ních prost�edk� nedošlo, je Zákazník oprávn�n 
uplatnit reklamaci u Spole�nosti MANUM dle reklama�ního �ádu (p�íloha mandátní 
smlouvy). Ve všech ostatních p�ípadech uplat�uje reklamace u Obchodníka.  

2. Obchodník uplat�uje reklamaci u Spole�nosti MANUM podle Reklama�ního �ádu 
Obchodníka (p�íloha mandátní smlouvy).  



�lánek IX. 
Doru�ování. 

1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doru�en mezi Smluvními stranami 
(dále jen „Podání“), není-li v mandátní smlouv� sjednáno jinak, m�že být doru�en 
alespo� jedním z následujících zp�sob� doru�ování:  

1. doru�ení na zasílací adresu Obchodníka uvedenou ve smlouv� nebo:  
1. osobním doru�ením, pop�. doru�ení kurýrem; podání bude 

považováno za doru�ené dnem p�edání podání odpov�dné osob� 
adresáta (p�íjemce)  

2. doporu�eným dopisem; podání bude považováno za doru�ené t�etí 
(3.) den po dni p�edání podání držiteli p�íslušné poštovní licence k 
doru�ení adresátovi (p�íjemci) nebo d�ív�jším dnem doru�ení  

3. dopisem; podání bude považováno za doru�ené pátý (5.) den po 
odeslání (vyhotovení)  

2. elektronicky (e-mailem); podání bude považováno za doru�ené obdržením 
zp�tného elektronického potvrzení o úsp�šném doru�ení z p�íjemcovy e-
mailové adresy  

3. prost�ednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní �íslo mobilního telefonu; 
podání bude považováno za doru�ené - potvrzení na mobilním telefonu 
odesílatele o doru�ení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta. O podání 
zprávy SMS a jejím doru�ení je odesílatel povinen vést evidenci. Doru�ování 
prost�ednictvím zprávy SMS je podmín�no tím, že Obchodník v bodu 6 p�ílohy 
�. 2 k této smlouv� uvede �íslo pro zasílání zpráv SMS.  

2. Pokud nebude v mandátní smlouv� uvedeno jinak, má se za to, že Obchodník 
ud�luje Spole�nosti MANUM výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, 
potvrzení o doru�ení zpráv, výzev, upomínek a jiných sd�lení ve v�ci smlouvy a jejího 
pln�ní prost�ednictvím SMS zpráv nebo elektronických prost�edk� (zejména mailem), 
pokud Obchodník má takovýto sv�j kontakt k dispozici. Obdobn� se souhlas vztahuje 
i na zasílání obchodních sd�lení v elektronické i v písemné form� ve v�ci 
souvisejících služeb.  

3. Písemná podání ur�ená Spole�nosti MANUM, zejména ve v�cech smluvních vztah�, 
fakturace (vyú�tování a dalších plateb) a správy pohledávek je Obchodník povinen 
doru�ovat na adresu Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.  

4. Pro komunikaci p�i pln�ní smlouvy Obchodník m�že použít zejména tyto kontakty:  
o obchodní odd�lení: +420 221 979 346 
o webová stránka (Internet): www.supercash.eu 
o e-mail: info@manum.cz  

�lánek X. 
�ešení spor�. 

1. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží (a to i každá samostatn�) veškeré úsilí, aby 
byly p�ípadné spory vyplývající z mandátní smlouvy a t�chto obchodních podmínek 
byly urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná 
situace byla objektivn� vysv�tlena, a za tímto ú�elem si poskytnou nezbytnou 
sou�innost.  

2. Pokud se smluvní strany písemn� nedohodnou, m�že kterákoli smluvní strana zahájit 
�ízení u p�íslušného soudu.  

3. Rozhodným právem bude vždy právo �eské republiky.  



�lánek XI. 
Záv�re�ná ustanovení. 

1. Spole�nost MANUM je oprávn�na tyto obchodní podmínky aktualizovat a m�nit 
jednostranným úkonem.  

2. Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle obchodních podmínek byl nebo by se 
stal neplatným nebo právn� nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazk� (povinností) podle mandátní smlouvy a t�chto 
obchodních podmínek.  

3. Zm�ny (nové) OP Spole�nost MANUM zve�ejní nejmén� 2 m�síce p�ede dnem 
ú�innosti zm�ny (nových) OP, a to ve svých obchodních místech (kancelá�ích, 
provozovnách apod.) a na své webové adrese a sou�asn� bude Obchodníka o 
novelizaci (nových) OP vhodným zp�sobem informovat. Obchodník je povinen se s 
novelizovanými (novými) OP seznámit. Neprojeví-li Obchodník alespo� 1 m�síc 
p�ede dnem ú�innosti novelizovaných (nových) OP s nimi výslovný písemný 
nesouhlas, stávají se novelizované (nové) OP závazné pro další smluvní vztah podle 
mandátní smlouvy. Vyjád�il-li Obchodník v uvedené lh�t� sv�j nesouhlas s novelizací 
(novými) OP a nedohodne-li se se Spole�ností MANUM jinak, je kterákoli smluvní 
strana oprávn�na od mandátní smlouvy odstoupit, nejpozd�ji však do dne ú�innosti 
novelizovaných (nových) OP; nebude-li od mandátní smlouvy v uvedené lh�t� 
odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OP ode dne jejich ú�innosti závazné pro 
další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Písemný nesouhlas u�in�ný v souladu 
s tímto ustanovením, pop�. odstoupení, p�edstavuje smluvními stranami dohodnutý 
výlu�ný nástroj pro vyslovení nesouhlasu Obchodníka se zm�n�nými (novými) OP.  

4. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou mandátní smlouvu v�etn� jejích p�íloh 
jako celek nebo i její �ást (která není ve�ejn� známa) a neve�ejné informace plynoucí 
ze smluvního vztahu t�etí osob� bez p�edchozího písemného souhlasu druhého 
ú�astníka smlouvy krom� p�ípadu, kdy jim zve�ejn�ní nebo poskytnutí t�etí osob� 
ur�uje p�íslušný právní p�edpis a p�ípady stanovené ve smlouv� nebo v OP.  

5. Smluvní strany se zavazují p�ijmout technická a organiza�ní vnit�ní opat�ení k 
ochran� neve�ejných informací, zejména d�v�rných informací, osobních údaj� a 
informací z registru údaj�.  

6. Veškeré osobní údaje bude Spole�nost MANUM zpracovávat na základ� ustanovení 
§ 6 zákona �. 101/2000 Sb. o ochran� osobních údaj� (dále jen “ZoOOÚ”). Kompletní 
seznam obchodník� je zve�ejn�n na webové stránce www.supercash.eu – p�i 
uzavírání smlouvy bude Spole�ností MANUM na požádání Obchodníka poskytnut. 
Ochrana osobních údaj� Obchodník� – fyzických osob bude technicky a organiza�n� 
zabezpe�ena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Obchodník – fyzická osoba o informaci 
o zpracování svých osobních údaj�, Spole�nost MANUM mu tuto informaci bez 
zbyte�ného odkladu za p�im��enou úhradu nep�evyšující náklady nezbytné na 
poskytnutí informace p�edá. Obchodník – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude 
domnívat, že Spole�nost MANUM provádí zpracování jeho osobních údaj�, které je v 
rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, 
zejména jsou-li osobní údaje nep�esné s ohledem na ú�el jejich zpracování, m�že 
požádat Spole�nost MANUM o vysv�tlení a p�íp. požadovat, aby Spole�nost MANUM 
odstranil takto vzniklý stav.  

7. Zákaz poskytnutí mandátní smlouvy v�etn� jejích p�íloh nebo jejích �ástí a povinnost 
ochrany d�v�rných informací a osobních údaj� nebrání zp�ístupn�ní mandátní 
smlouvy v�etn� jejích p�íloh, d�v�rných informací a osobních údaj�, v�etn� 
konkrétních informací o pr�b�hu pln�ní podle mandátní smlouvy, osobám v rámci 
podnikatelského seskupení Spole�nosti MANUM a Pokladn�, vyplývá-li taková 
povinnost pro Spole�nost MANUM ze smlouvy s Pokladnou. Osobami v rámci 
podnikatelského seskupení spole�nost MANUM se rozumí spole�nost MANUM 
Invest, a. s. a jí ovládané osoby. Ovládanou osobou se rozumí ovládaná osoba ve 
smyslu § 66a obchodního zákoníku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; osoba v rámci 



podnikatelského seskupení Spole�nost MANUM je oprávn�na zpracovávat a využívat 
tyto údaje pouze v rozsahu oprávn�ní Spole�nost MANUM.  

8. Smluvní strany se vzájemn� zavazují podávat si v�asné a ur�ité informace o 
zm�nách údaj� uvedených v mandátní smlouv�, které nemají vliv na její zm�ny, nap�. 
zm�ny identifika�ních údaj� smluvní strany, osobních údaj�, zasílací adresy. 
Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany. 
Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si v�as všechny informace, které by m�ly 
nebo mohly mít vliv na pln�ní smlouvy.  

9. Není-li ve smlouv� uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Spole�ností 
MANUM uzav�en na dobu neur�itou.  

10. V p�ípad� uzavírání smlouvy p�i použití prost�edk� komunikace na dálku (telefon, 
internet, e- mail apod.) lze vlastnoru�ní podpis zástupce obou smluvních stran, 
provést faksimilií tohoto podpisu; obdobn� tak lze postupovat i v p�ípadech 
následného písemného styku v rámci pln�ní smlouvy, není-li ve smlouv� nebo OP 
stanoveno jinak. Pokud je za Obchodníka jakožto zmocnitele p�i uzavírání, zm�n� 
nebo ukon�ování smlouvy �in�n úkon na základ� plné moci, m�že Spole�nost 
MANUM požadovat ú�edn� ov��ený podpis zmocnitele.  

11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a ú�innosti dne 1.2.2010.  

 

REKLAMA�NÍ �ÁD pro Obchodníka p�i poskytování Služby superCASH 

prost�ednictvím Aplikace superCASH 

�lánek I. 
P�edm�t reklama�ního �ádu. 

Reklama�ní �ád stanoví postup Obchodníka a Spole�nosti MANUM v p�ípadech, kdy 
p�es veškeré úsilí Spole�nosti MANUM Obchodník shledá oprávn�ný d�vod k podání 
reklamace na kvalitu poskytované služby zprost�edkování hotovostních plateb. 

�lánek II. 
Poskytování služby prost�ednictvím Pokladny. 

1. Poskytování služby Spole�ností MANUM se realizuje na základ� mandátní smlouvy a 
obchodních podmínek s Obchodníkem pro poskytování služby úhrady závazk� 
Zákazník� v��i Obchodník�m prost�ednictvím Pokladny. Za okamžik zaplacení 
hotovostní platby Zákazníkem, to je okamžik uhrazení závazku Zákazníka v��i 
Obchodníkovi, je považováno datum a �as poskytnutí Služby Zákazníku (provedení 
Transakce) zaznamenané v centrálním systému Pokladny. 

2. Pokladna poskytuje službu prost�ednictvím terminál� ve své prodejní síti na základ� 
informace Zákazníka. 

3. Spole�nost MANUM ani Pokladna žádným zp�sobem neodpovídá za nesprávnost 
platebních podklad� sd�lovaných Obchodníkem Zákazník�m a Zákazníky sd�lených 
Pokladn�. 

�lánek III. 
Podávání reklamací p�i poskytování služby. 

1. Obchodník má právo na podání reklamace v p�ípad�, že obdržel informaci o 
uskute�n�né platb� na terminálu Pokladny za zboží nakoupené v jeho obchod� a k 
požadovanému p�evedení finan�ních prost�edk� nedošlo. Tuto reklamaci je oprávn�n 
uplatnit u Spole�nosti MANUM dle tohoto reklama�ního �ádu. 



2. Obchodník má rovn�ž právo na podání reklamace v p�ípad�, že došlo k p�evedení 
finan�ních prost�edk� na jeho ú�et nebo obdržel vyú�tování od Spole�nosti MANUM, 
aniž by byl p�edem o platb� informován. 

3. Reklamace vyú�tování úplaty, poskytované Spole�nosti MANUM, s.r.o. se �ídí tímto 
reklama�ním �ádem. 

4. Výpadek poskytování služby v síti terminál� v prodejní síti Pokladny není p�edm�tem 
reklamace. 

�lánek IV. 
Vy�izování reklamací p�i poskytování služby. 

1. O vy�ízení reklamace dle �l. III bod 1 až 3. rozhoduje Spole�nost MANUM, a to ve 
lh�t� do �trnácti pracovních dn� ode dne uplatn�ní reklamace. 

2. Obchodník uplatní reklamaci písemn� na níže uvedeném kontaktním míst�: 

MANUM, s.r.o. 
Vyšehradská 320/49 
128 00 Praha 2 
Tel.: 221 979 346 
E-mail: info@manum.cz 

3. V p�ípad�, že se v pr�b�hu reklama�ního �ízení zjistí, že reklamace není oprávn�ná, 
Spole�nost MANUM reklamaci Obchodníka odmítne a o této skute�nosti Obchodníka 
informuje prost�ednictvím kontaktu, sd�leného Obchodníkem p�i uplatn�ní reklamace. 

4. V p�ípad�, že se v pr�b�hu reklama�ního �ízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta 
�ádn� a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka v��i Obchodníkovi, ale Zákazník 
p�edal Pokladn� prost�ednictvím obsluhy terminálu v prodejním míst� dostate�nou 
pen�žní �ástku posta�ující na uhrazení jeho závazku v��i Obchodníkovi a zaplatil 
prost�ednictvím obsluhy terminálu Pokladn� transak�ní poplatek za poskytnutí služby 
a nedošlo k jinému pochybení na stran� Zákazníka, Spole�nost MANUM bude 
usilovat o to, aby došlo k uhrazení závazku Zákazníka v��i Obchodníkovi. 

5. Spole�nost MANUM v p�ípad� reklamace podle p�edchozího odstavce je povinna 
bezodkladn� vyzvat Pokladnu ke sd�lení rozhodujících údaj� o provedené a 
nezaznamenané platb� a o výsledku tohoto šet�ení Obchodníka neprodlen� 
informovat. Podmínkou úsp�šného uplatn�ní reklamace proti Pokladn� je p�edložení 
originálu dokladu (Potvrzení o platb� nebo Náhradního potvrzení o platb�), kterým 
Zákazník prokazuje úhradu svého závazku, k prov��ení jeho pravosti. Nep�edloží-li 
Obchodník originál Potvrzení o platb� zákazníka a Pokladna platbu 
nepotvrdí/neuzná, spole�nost MANUM reklamaci odmítne. Pokud bude na základ� 
Potvrzení o platb� reklamace úsp�šná, spole�nost MANUM uhradí reklamovanou 
platbu Obchodníkovi do 3 dn� od tohoto zjišt�ní bez ohledu na lh�tu, ve které 
Pokladna reklamaci v��i spole�nosti MANUM vypo�ádá. 

�lánek V. 
Ú�innost reklama�ního �ádu. 

1. Reklama�ní �ád je závazný pro Obchodníka a Spole�nost MANUM. Reklama�ní �ád 
je vypracován v souladu s �eským právním �ádem. 

2. Reklamující souhlasí s tím, že Spole�nost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené 
v reklama�ním list� ve své evidenci po dobu p�ti let od vy�ízení reklamace. 

3. Reklama�ní �ád nabývá platnosti a ú�innosti dne 1.1.2009. 
 



Podmínky poskytování služby MANUM superCASH® prost�ednictvím Aplikace 

superCASH pro zákazníka 

P�ed volbou zp�sobu úhrady ceny obchodu prost�ednictvím aplikace superCASH se prosím 
d�kladn� seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklama�ního �ádu. Provedením 
volby úhrady ceny obchodu prost�ednictvím aplikace superCASH vyjad�ujete výslovný a 
bezvýhradný souhlas s jejich obsahem. 

�lánek I. 

Definice pojm�. 

1. Zákazník – osoba, která hodlá uzav�ít (nebo již uzav�ela) obchod s Obchodníkem a p�i 
této p�íležitosti zvolila zp�sob úhrady ceny obchodu prost�ednictvím zabezpe�ené 
Aplikace superCASH.  

2. Obchodník – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prost�ednictvím 
internetu a má uzav�enou platnou smlouvu se spole�ností MANUM s.r.o. o využití 
aplika�ního vybavení spole�nosti MANUM s.r.o. ke zprost�edkování hotovostní �i 
bezhotovostní platby prost�ednictvím zabezpe�ené Aplikace superCASH.  

3. Spole�nost MANUM s.r.o. (Poskytovatel služby) – právnická osoba, která provozuje 
zabezpe�enou aplikaci superCASH na základ� smluvních vztah� s Obchodníky, kte�í 
provozují internetové obchody a která na základ� smluvního vztahu s Pokladnou 
zprost�edkovává hotovostní platby k uzav�eným obchod�m.  

4. Pokladna – smluvní partner spole�nosti MANUM - spole�nosti provozující sí� terminál� 
na území �eské republiky, které jsou schopny p�ijímat hotovostní platby Zákazník� 
prost�ednictvím aplikace superCASH. Ke dni publikace tohoto zn�ní OP jsou Pokladnami  
spole�nosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifika�ní �íslo 471 16 307 
a  �eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických v�z�� 909/4, identifika�ní �íslo 471 
14 983. 

5. Aplikace MANUM superCASH (nebo také Aplikace superCASH) – soubor aplikací 
spole�nosti MANUM, které umož�ují p�enos dat mezi spole�ností MANUM, Pokladnou a 
Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn�.  

6. Kód superCASH – spolu s identifikací Obchodníka nezam�nitelná identifikace platby 
Zákazníka k uzav�enému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje 
Aplikace superCASH. Kód superCASH generuje Aplikace superCASH ve dvou 
podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) �íselný a �árový kód v závislosti na 
dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 

7. �íslo superCASH - náhodn� generovaný �íselný kód (maximáln� 10 pozic) sloužící k 
jednozna�né identifikaci obchodu.  

8. Potvrzení o platb� – listina popsaná níže v �lánku IV. odst. 8 t�chto podmínek  
9. Náhradní potvrzení o platb� – potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v 

p�ípad�, že terminál nevytiskne z technických d�vod� Potvrzení o platb� nebo jinou 
informaci a zárove� obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním 
systémem Pokladny (spole�ností SAZKA, a. s.). Náhradní potvrzení obsahuje informace 
o transakci, které obsluha terminálu získá prost�ednictvím telefonického spojení s 
Pokladnou (spole�ností SAZKA, a. s. - Pomocná linka tel. 266 12 36 00).  

10. Potvrzení o stornované platb� – potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v 
p�ípad�, že Zákazník do 2 minut od p�edání pen�žní �ástky k úhrad� platby obsluze 
terminálu transakci stornuje. Toto neumož�ují terminály spole�nosti �eská pošta, s.p. 



�lánek II. 

Popis služby. 

1. Službou se pro ú�ely t�chto podmínek rozumí provád�ní plateb Zákazník� za zboží nebo 
služby Obchodník�m prost�ednictvím platebních terminál� Pokladny.  

2. Poskytnutí služby je možné realizovat na všech terminálech, na kterých je služba 
provozována a jejichž seznam zve�ej�uje spole�nost MANUM na webových stránkách 
služby superCASH.  

3. Pro provedení platby superCASH prost�ednictvím terminálu Pokladny, lze využít pouze 
údaje vygenerované internetovou Aplikací superCASH, tedy vytišt�ný �árový kód 
superCASH nebo �íselný kód uvedený pod �árovým kódem.  

4. Za každou uskute�n�nou platbu prost�ednictvím terminálu Pokladny, je Zákazník povinen 
uhradit transak�ní poplatek ve výši 10 K�. Tento transak�ní poplatek je zahrnut ve výši 
platby spole�n� s hotovostí ur�enou pro zaplacení závazku Zákazníka, realizovaného 
prost�ednictvím služby.  

5. Poukázanou pen�žní �ástku uhradí Zákazník v hotovosti v �eské m�n�. Poukázaná 
pen�žní �ástka m�že znít jen na celé koruny.  

�lánek III. 

Objednání služby. 

Zákazník m�že objednat službu p�edáním vytišt�ného platebního dokladu s �árovým kódem 
superCASH, nebo p�edáním údaj� vygenerovaných internetovou aplikací superCASH (24-
místný nebo 32-místný �íselný kód uvedený pod �árovým kódem). 

a. Úhrada prost�ednictvím platebního dokladu s �árovým kódem:  

1. K objednání služby tímto zp�sobem slouží platební doklad vytisknutý 
zákazníkem z webové Aplikace superCASH. Úhrada tímto zp�sobem je 
možná pouze p�es terminály Pokladny, které jsou vybaveny funk�ním 
�tecím za�ízením �árových kód� (dále jen "platební doklad s �árovým 
kódem").  

2. Zákazník p�edá platební doklad s �árovým kódem obsluze terminálu 
spole�n� s pen�žní �ástkou. Obsluha terminálu sejme prost�ednictvím 
�tecího za�ízení �árový kód a p�edá Zákazníkovi po uskute�n�ní transakce 
Potvrzení o platb�. P�ed p�edáním pen�žní �ástky obsluze terminálu 
nebude sejmutí �árového kódu provedeno.  

3. P�edáním platebního dokladu s �árovým kódem obsluze terminálu za 
ú�elem realizace služby �tecím za�ízením a uhrazením svých závazk�, se 
Zákazník zavazuje �ídit se pravidly stanovenými v t�chto podmínkách.  

b. Úhrada prost�ednictvím údaj� vygenerovaných internetovou Aplikací superCASH  

1. Údaje pro platbu zákazník získá prost�ednictvím Aplikace superCASH. 
Tímto údajem je 24-místné nebo 32-místné �íslo uvedené pod �árovým 
kódem, ve kterém je zahrnuta hodnota uskute��ované platby, �íselný Kód 
superCASH a kód p�íjemce.  

2. 24-místné nebo 32-místné �íslo zákazník ústn� sd�lí obsluze terminálu 
spolu s úhradou sd�lené �ástky.  



3. Po uskute�n�ní transakce p�edá obsluha terminálu zákazníkovi potvrzení o 
platb�.  

4. P�edáním údaj� vygenerovaných internetovou Aplikací superCASH 
obsluze terminálu za ú�elem realizace služby a uhrazením svých závazk�, 
se Zákazník zavazuje �ídit pravidly stanovenými v t�chto podmínkách.  

�lánek IV. 

N�které podmínky poskytování Služby superCASH prost�ednictvím Aplikace 

superCASH 

1. Provád�ní plateb prost�ednictvím Aplikace superCASH je možné pouze na stránkách 
toho internetového obchodu Obchodníka, který má se Spole�ností MANUM uzav�enou 
platnou smlouvu o provozování aplikace superCASH a který užívá aplika�ní vybavení 
Spole�nosti MANUM oprávn�n�.  

2. Stisknutím tla�ítka „Akceptace podmínek spole�nosti MANUM“ Zákazník projevuje 
bezvýhradný souhlas s dále uvedenými podmínkami spole�nosti MANUM pro provoz 
Aplikace superCASH.  

3. Zákazník bez dalšího souhlasí s tím, že Spole�nost MANUM bude za�izovat platbu, 
kterou Zákazník hodlá uhradit na obchod, který již uzav�el (nebo hodlá uzav�ít) s 
Obchodníkem,  

4. Zákazník bere na v�domí a souhlasí s tím, že platbu prost�ednictvím Aplikace 
superCASH lze uhradit pouze na funk�ním terminálu Pokladny.  

5. Pokud Obchodník stanoví lh�tu pro platbu, je Zákazník povinen v této lh�t� zaplatit. O 
lh�t� je Zákazník informován p�i generování kódu Aplikací superCASH. Generuje-li 
Aplikace superCASH na základ� smlouvy s Obchodníkem Kód superCASH typu „A“ (24-
místný), pak je úhrada po lh�t� splatnosti na terminálu Pokladny možná. V p�ípad�, že je 
generován Kód superCASH typu „B“ (32-místný), pak provedení platby terminál pokladny 
neumožní. 

6. Zákazník je odpov�dný za to, že na pracovišti Pokladny sd�lí Kód superCASH ve 
správné podob�, v �íselné podob� verbáln� �i písemn�; ve form� �árového kódu pouze v 
tišt�né podob� nebo ve správné podob� sd�lí �i p�edá �íslo superCASH, tato varianta je 
možná  pouze na terminálech spole�nosti �eská pošta, s.p. 

7. Zákazník nese odpov�dnost za veškerá zpožd�ní a veškeré škody, zp�sobené 
nesprávným sd�lením nebo nesprávným uvedením Kódu superCASH.  

8. Spole�nost MANUM je povinna na základ� smluvních vztah� s Pokladnou a 
Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platb� obdrží Potvrzení o zaplacení, 
kterým se rozumí listina obsahující minimáln� následující údaje: informaci, že se jedná o 
hotovostní platbu prost�ednictvím Aplikace superCASH, datum a �as p�ijetí hotovostní 
platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby �íslem superCASH 
(variabilní symbol).  



 

9. Zákazník bere na v�domí, že doklad Pokladny o provedené platb� je jediným dokladem, 
na základ� kterého lze realizovat práva na reklamaci.  

10. Zákazník m�že do 2 minut od p�edání pen�žní �ástky k úhrad� platby obsluze terminálu 
platbu stornovat. O stornování platby vydá obsluha terminálu Zákazníkovi Potvrzení o 
stornované platb�. Pro vztah mezi obsluhou terminálu, spole�nosti SAZKA, a.s. a 
Zákazníkem p�i poskytování služby na terminálu platí Obchodní podmínky spole�nosti 
SAZKA, a.s. Stornování není možné na terminálech spole�nosti �eská pošta, s.p. 

11. Spole�nost MANUM je povinna sd�lit Obchodníkovi skute�nost, že Zákazník uhradil 
platbu na terminálu Pokladny neprodlen�, jakmile ji od Pokladny obdrží, obvykle do 10 
minut od tohoto okamžiku.  

12. Zákazník bere na v�domí, že Spole�nost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci 
obchodu a Zákazníka než tu, kterou p�evzala od Obchodníka. Za té situace u spole�nosti 
MANUM nelze uplat�ovat reklamace jiné skute�nosti, než té, která se týká provedení 
platby prost�ednictvím aplikace superCASH.  

13. Zákazník bere na v�domí, že podle zákona �. 253/2008 Sb. m�že vzniknout povinnost 
identifikovat jeho osobu z d�vodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té 
situace je Zákazník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a 
Spole�nosti MANUM ke spln�ní zákonné povinnosti poskytnout veškerou sou�innost. 

14. Zákazník bere na v�domí, že Spole�nost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi 
pouze výpisem ze svého obchodního ú�tu na ú�et, který jí sd�lil Obchodník v rámci 
smluvních vztah�. Za té situace není Spole�nost MANUM odpov�dná za p�ípadné zm�ny 
platebních podmínek, které nastaly na stran� Obchodníka a které Obchodník nesd�lil 
spole�nosti MANUM.  

15. Spole�nost MANUM nebere žádnou odpov�dnost za nespln�ní obchodního závazku 
Obchodníka v��i Zákazníkovi.  

16. Spole�nost MANUM zaru�uje, že Zákazník bude informován o uhrazené platb� na 
internetových stránkách služby superCASH (www.supercash.eu) prost�ednictvím 
aplikace Informace o platb� o tom, že Spole�nost MANUM platbu Zákazníka eviduje a že 
sd�lila (datum a �as úhrady platby) Obchodníkovi, že platba byla uhrazena.  



17. Spole�nost MANUM je povinna vypo�ádat finan�ní pln�ní (platbu) Zákazníka pouze s tím 
Obchodníkem, se kterým má uzav�enou platnou smlouvu o provozování aplikace 
superCASH a který užívá aplika�ní vybavení Spole�nosti MANUM oprávn�n�.  

18. Spole�nost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finan�ní prost�edky, které 
jsou na jejím ú�tu a které nelze postoupit Obchodníkovi, po ode�tení transak�ního 
poplatku a paušální náhrady vlastních náklad� ve výši 3% z hodnoty platby. Platbu lze 
vrátit Zákazníkovi pouze na základ� p�edložení originálu dokladu Pokladny o provedené 
platb�, v �ádném reklama�ním �ízení.  

�lánek V. 

Reklamace 

V p�ípad�, že Zákazník obdržel Potvrzení o platb�, nebo Náhradní potvrzení o platb� a k 
požadovanému p�evedení finan�ních prost�edk� nedošlo, je zákazník oprávn�n uplatnit 
reklamaci dle reklama�ního �ádu. 

�lánek VI. 

Záv�re�ná ustanovení 

1. Spole�nost MANUM je oprávn�na tyto obchodní podmínky aktualizovat a m�nit 
jednostranným úkonem.  

2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a ú�innosti dne 1.2.2010.  

 

 

REKLAMA�NÍ �ÁD pro Zákazníka p�i poskytování Služby superCASH 

prost�ednictvím Aplikace superCASH 

�lánek I. 

P�edm�t reklama�ního �ádu. 

Reklama�ní �ád stanoví postup Zákazníka a Spole�nosti MANUM, s.r.o., v p�ípadech, kdy 
p�es veškeré úsilí Spole�nosti MANUM Zákazník shledá oprávn�ný d�vod k podání 
reklamace na kvalitu poskytované služby hotovostních plateb, na základ� které hradí své 
závazky v��i internetovým obchodník�m, prost�ednictvím vybraných terminál� prodejní sít� 
Pokladny. 

�lánek II. 

Poskytování služby prost�ednictvím aplikací superCASH. 

1. Poskytování Služby superCASH prost�ednictvím Aplikace superCASH se realizuje na 
základ� Podmínek pro poskytování služby (dále jen " podmínky"). Poskytnutím služby 
dochází k zaplacení závazku Zákazníka v��i Obchodníkovi.  



2. Spole�nost MANUM poskytuje službu prost�ednictvím terminál� v síti sb�ren Pokladny 
na základ� zp�sob� stanovených v podmínkách, tj. sejmutí �árového kódu, zadáním 
�ísla superCASH.  

3. Spole�nost MANUM žádným zp�sobem neodpovídá za správnost údaj� získaných od 
Obchodníka nutných pro p�id�lení �ísla superCASH, na jehož základ� se poskytuje 
služba Zákazník�m. Spole�nost MANUM neodpovídá za nesprávný tisk nebo ne�itelnost 
�árového kódu. Spole�nost MANUM také žádným zp�sobem neodpovídá za p�ípad, kdy 
Zákazník uhradil sv�j závazek v��i Obchodníkovi po datu splatnosti nebo za p�ípad, kdy 
Zákazník pov��í uhrazením svého závazku v��i Obchodníkovi jinou osobu a tato osoba 
toto pov��ení nesplní nebo splní s prodlením.  

4. Spole�nost MANUM žádným zp�sobem neodpovídá za nesprávné poskytnutí služby ze 
strany Pokladny, tedy za technické podmínky provozu terminál� anebo pochybení jejich 
obsluhy.  

5. Spole�nost MANUM neodpovídá za dodávku služeb a zboží od Obchodník�, na jejichž 
ú�et je platba uhrazena.  

6. Spole�nost MANUM odpovídá výhradn� za úhradu pen�žních prost�edk� Obchodníkovi, 
kterému je platba ur�ena a za v�asnou informaci Obchodníkovi o úhrad� platby.  

7. Zaplacený transak�ní poplatek se nevrací. V p�ípad� ztráty �i poškození se náhradní 
potvrzení o platb� neposkytuje.  

�lánek III. 

Podávání reklamací p�i poskytování služby. 

1. Zákazník má právo na uplatn�ní reklamace, nedojde-li k �ádnému poskytnutí služby. 
Reklamaci lze uplatnit pouze v tom p�ípad�, kdy zákazník postupoval podle podmínek 
poskytování této služby. To znamená, že Zákazník p�edal prost�ednictvím obsluhy 
terminálu v prodejním míst� dostate�nou pen�žní �ástku posta�ující na uhrazení jeho 
závazku v��i Obchodníkovi, zaplatil prost�ednictvím obsluhy terminálu transak�ní 
poplatek za poskytnutí služby a �ádn� p�ekontroloval vytišt�né Potvrzení o platb�. 
Reklamace se uplat�uje u Spole�nosti MANUM.  

2. Zákazník je povinen bezprost�edn� po p�evzetí Potvrzení o platb� zkontrolovat správnost 
vytišt�ných údaj�. Na základ� okamžité reklamace Zákazníka bude reklamovaná služba 
prost�ednictvím terminálu zrušena, nejpozd�ji však do dvou minut od poskytnutí služby a 
Zákazníkovi bude vrácena p�edaná pen�žní �ástka, a to v�etn� transak�ního poplatku. 
Na pozd�jší reklamace nebude obsluha terminálu brát z�etel. V p�ípad� zrušení 
reklamované služby je Zákazník povinen vrátit obsluze terminálu vydané Potvrzení o 
platb�. Stornování je možné jen u terminál� spole�nosti SAZKA, a.s. 

3. Výpadek v síti terminál� není p�edm�tem reklamace.  

�lánek IV. 

Podmínky uplatn�ní reklamace. 

Zákazník m�že uplatnit reklamaci na poskytnutou službu jen v p�ípad�, že sou�asn� s 
uplatn�ním reklamace (písemn� nebo ústn�) p�edloží originál dokladu vytišt�ného na 
terminálu Pokladny (spole�nost SAZKA. a. s.) o provedené platb� (Potvrzení o platb� nebo 
Náhradní potvrzení o platb�). Bez tohoto dokladu nelze reklamaci uplatnit. 

Reklamace se m�že vztahovat pouze na poskytování Služby superCASH, z reklama�ního 
�ízení jsou tedy vylou�eny p�ípady, kdy skutkovým základem reklamace je jednání 
obchodních partner� Spole�nosti MANUM. 



1. O vy�ízení reklamace rozhoduje Spole�nost MANUM, a to ve lh�t� do �trnácti pracovních 
dn� ode dne uplatn�ní reklamace.  

2. Zákazník uplatní reklamaci písemn� nebo ústn� na níže uvedeném kontaktním míst�:  

MANUM, s.r.o. 
Vyšehradská 320/49 
128 00 Praha 2 
Tel.: 221 979 346  

3. V p�ípad�, že se v pr�b�hu reklama�ního �ízení zjistí, že reklamace není oprávn�ná, 
Spole�nost MANUM reklamaci Zákazníka odmítne a o této skute�nosti Zákazníka 
informuje prost�ednictvím kontaktu, sd�leného zákazníkem p�i uplatn�ní reklamace.  

4. V p�ípad�, že se v pr�b�hu reklama�ního �ízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta �ádn� 
a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka v��i Obchodníkovi, ale Zákazník p�edal 
prost�ednictvím obsluhy terminálu v prodejním míst� dostate�nou pen�žní �ástku 
posta�ující na uhrazení jeho závazku v��i Obchodníkovi, a zaplatil prost�ednictvím 
obsluhy terminálu transak�ní poplatek za poskytnutí služby a nedošlo k jinému pochybení 
na stran� Zákazníka, Spole�nost MANUM zajistí, aby neprodlen� došlo k uhrazení 
závazku Zákazníka Obchodníkovi.  

�lánek V. 

Ú�innost reklama�ního �ádu. 

1. Reklama�ní �ád je závazný pro Zákazníka a Spole�nost MANUM. Reklama�ní �ád je 
vypracován v souladu s �eským právním �ádem.  

2. Reklamující souhlasí s tím, že Spole�nost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené v 
reklama�ním list� ve své evidenci po dobu p�ti let od vy�ízení reklamace.  

3. Reklama�ní �ád nabývá platnosti a ú�innosti dne 1.2.2010.  
�

 


