
Akceptační protokol 

zahájení výhradně elektronické výměny faktur 

 

Společnost:  Penny Market, s.r.o.  

Adresa:  Počernická 257, 250 73 Radonice 

GLN: 8592784000007 

IČ:   64945880 
DIČ:   CZ64945880 
Zapsaným v OR:  Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42812 
Zastoupeným:  Michalem Sýkorou, vedoucím ekonomického oddělení 
Bankovní spojení: 5080125315/5500 (CZK) 
 

a 

Společnost: 

Adresa: 

GLN: 

IČ: 

DIČ: 

Zapsaným v OR: 
Zastoupeným: 
Bankovní spojení: 
 

(výše uvedené subjekty se dále uvádějí jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany potvrzují, že vykonaly testování INVOIC (Invoice) – faktura a po vzájemném souhlasu 

stanovily datum DD.MM.RRRR jako první den, od kterého se budou posílat faktury pouze 

v elektronické podobě. Zároveň se tímto datem ukončuje zasílání faktur jiným způsobem s tím, že tyto 

zprávy se mohou faxem nebo telefonicky zasílat jen v případech, kdy není možné je zaslat 

v elektronické podobě z důvodu vyšší moci, a to za účelem minimalizace případných škod.   

 

Podmínky, které je nutné dodržet (Dodavatel potvrzu je, že): 

1) Dodavatel musí zaslat nový el. certifikát na EDITEL na emailovou adresu 

penny_cm@editel.cz  a v kopii na PENNY na emailovou adresu edi.invoice@penny.cz  1-2 

týdny před koncem platnosti el. certifikátu, nebo 1-2 týdny před aplikací/použití nového el. 

certifikátu v EDI komunikaci, s tím, že nesmí dřív ukončit platnost staršího el. certifikátu 

2) EDI faktury musí být zaslány dodavatelem na PENNY nejpozději 3-5 dní od data DUZP. 

3)  Způsob zasílání  ODD (dobropis) – pouze cenových či množstevních bude dodavatel 
provádět – zvolte jednu variantu způsobu zasílání: 

 
a) Přes EDI      ANO/NE 
b) Emailem na adresu faktury@penny.cz   ANO/NE 
c) Poštou       ANO/NE 

 
4) Vrubopis nelze zasílat prostřednictvím EDI – zvolte variantu způsobu zasílání 

 



a. Emailem na adresu faktury@penny.cz   ANO/NE 
b. Poštou       ANO/NE 

 
5) Dodavatel NESMÍ zaslat  EDI fakturu se stejným číslem faktury (např. oprava původní faktury) 

– veškeré opravy množství i cen musí být prováděny pouze opravnými daňovými doklady 

(dobropisy či vrubopisy) 
 

 

Za  Penny Market  Za společnost 
 
Jméno: Michal Sýkora Jméno: 
 
Podpis:  Podpis: 
 
Datum:  Datum: 
 
Razítko:                                                                        Razítko: 
 
 
 
 
 
 


