
Pravidla upravující agendu zpětného výkupu/vracení palet 

Platnost interního nařízení od 1.10.2021 v prodejní síti MPL Trading, spol. s r.o. („Výňatek“) s cílem 

efektivně řídit paletové hospodářství, snížit ekonomickou náročnost, získat prostor pro skladování materiálu.  

 

o Vracení palet probíhá primárně a výhradně ve skladu (nikoliv prostřednictvím prodejny či 

jinde na středisku MPL, parkovišti apod.), v místě tomu určenému (tj. místo pro 

vracení/uložení palet), kde se provede kvantitativní a kvalitativní přejímka, přičemž palety 

nesmí být seskládány do sebe, ale pouze na sobě. 

o Přejímku provádí a za správnost zodpovídá pouze oprávněná osoba MPL. 

o V případně přímých paletových závozů (traťových) od výrobce/dodavatele přímo na adresu 

stavby/Zákazníka si za převzetí takových palet u vykládky zodpovídá Zákazník sám, v případě 

nesrovnalostí je nutné, aby si pořídil takovou dokumentaci o poškození, která bude následně 

při vracení použita jako důkaz. MPL nepřebírá v tomto případě zodpovědnost za zničené 

nebo jakkoliv poškozené palety (nevratné), pokud dodávka byla realizována mimo sklad MPL. 

o Součástí každé přejímky u vracení palet je dokument „MPL Vratka palet“, současně také 

jediný platný, akceptovatelný dokument, na základě kterého, je firma MPL Trading s.r.o. 

následně dále oprávněna vystavit příslušný dobropis (nebo jiné vyúčtování) za vrácené palety, 

kopie slouží Zákazníkovi jako doklad o přijetí palet (vrácení).  

o Při vyplacení částky za vrácené palety v hotovosti se řídíme standartním procesem, tj. doklad 

do výše Kč 2.000,-. Všechny vyšší částky jsou řešeny bezhotovostně dle dokladu vystaveného 

účtárnou MPL (zpravidla dobropis). 

o V případě rozporu kvantitativního (nesedí počet skutečně vracených palet při přejímce 

s dokladem), kvalitativního (nepřebíráme palety poškozené, palety nevratné) nebo 

administrativního (Zákazník vrací větší množství, než může maximálně vrátit dle paletového 

konta/salda) není možné palety vracet tzn. takové ani fyzicky či dokladově do MPL 

přijmout! Palety za zboží prodané v režimu výprodejového skladu (a „ležáky“) jsou 

považovány jako nevratné, neúčtované. 

 
 

1) Stanovuje se závazná podmínka pro vracení palet na 60 kalendářních dnů v režimu od datumu 

fakturace. Palety, které nám budou vraceny po tomto datumu standartně nepřijímáme, a nebudou 

počítány do paletového salda/konta Zákazníka. 

 

2) Pokud se vrátí palety nad rámec aktuálního salda, nebo palety poškozené či nevratné, tyto budou 

naloženy zpět Zákazníkovi ihned nebo při jeho dalším nákupu/nakládce materiálu ze skladu MPL. 

V případě odmítnutí Zákazníkem (nebo jeho zástupcem, řidičem) budou takové palety odloženy nebo 

zlikvidovány. Všechny případné vícenáklady spojené s uskladněním takto neoprávněně vrácených 

palet či jejich likvidací budou Zákazníkovi naúčtovány.  

 

3) Servisní poplatek je Zákazníkovi účtován standartně ve výši 15,-/paleta, dále ve všech případech bude 

Zákazníkovi promítnuta (přeúčtována) amortizace (částka za opotřebení a manipulaci) stanovaná 

našim Dodavatelem/výrobcem. 

 

4) Vyúčtování – dobropis se vystavuje na obecnou textovou formulaci „Vrácené palety odebrané u 

společnosti MPL Trading, spol. s r.o. v období aktuálního kalendářního roku“ na všechny vrácené 

palety, nikoliv jako dobropis, který je vystaven k paletám na konkrétní vydanou/prodejní fakturu. 

V případě požadavku ze strany Zákazníka na dobropis vztažený ke konkrétní faktuře je tento 

administrativní úkon zpoplatněn sazbou 300,- za každý takový doklad (dobropis s rozpisem).  

 

 

MPL Trading, spol. s r.o., ve Zlíně dne 23.9.2021 


