
V�šeobecné podmínky lenství v Klubu FM

1. Slovník
1.1. Distributorská cena �– je to katalogová cena sní�žená o even-
tuální slevy, které jsou dohodnuty a dány na v domí len m Klubu 
FM prost ednictvím FM GROUP Czech nebo prost ednictvím jiného 
oddílu FM GROUP, za kterou distributor nakupuje produkty FM od 
FM GROUP Czech anebo od jiného oddílu FM GROUP;
1.2. Katalogová cena �– cena doporu ená a uve ejn ná v katalogu FM 
GROUP prost ednictvím FM GROUP Czech anebo jiného oddílu FM 
GROUP, za kterou subjekt m �že prodávat produkty FM kupujícím, 
bez zohledn ní p ípadných akcí i slev uvedených FM GROUP Czech 
anebo jiným oddílem FM GROUP;
1.3. len Klubu FM �– subjekt, který uzav el s FM GROUP Czech 
anebo jiným oddílem FM GROUP smlouvu o ú asti v síti distributor -
odb ratel  (distributorská smlouva nebo odb ratelská smlouva);
1.4. FM GROUP Czech �– spole nost KOSMETIKA FM GROUP 
CZECH s.r.o. se sídlem Drobného 45a, Brno, PS  602 00, eská 
republika, I : 25307011, DI : CZ25307011, zapsaná v obchod-
ním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Brn , oddíl C, vlo�žka 
24240, vykonávající velkoobchodní innost v oblasti p ímého prodeje 
produkt  FM systémem MLM (multilevel marketing) a také reklamní 
slu�žby na základ  franchísingové smlouvy uzav ené s FM GROUP 
World;
1.5. FM GROUP World �– FM GROUP Andrzej Trawi ski, Sp.k. 
se sídlem �Žmigrodská 247, Wroclaw, Polsko, zapsaná v obchodním 
rejst íku KRS vedeném u Okresního soudu pro oblast Wroclawia-
Fabryczna ve Wroclawi VI., odd lení obchodního krajského soudního 
rejst íku pod íslem KRS: 000268185, NIP: 895-187-00-93, REGON: 
020411302; 
1.6. Skupina len  Klubu FM �– skupina distributor -odb ratel  
vytvo ená postupem doporu ení takovým zp sobem, �že daný dis-
tributor (sponzor) doporu í (sponzoruje) za lena Klubu FM dal�šího 
distributora, který doporu í za leny Klubu FM dal�ší distributory, 
kte í doporu í dal�ší, atd.
1.7. Katalog FM �– p edstavení produkt  FM sou asn  s doporu ením 
jejich katalogových cen s tím, �že se nejedná o nabídku ve smyslu 
p íslu�šných právních p edpis , ale jen o doporu ení na p edlo�žení 
nabídky zájemc m o koupi produkt  FM;
1.8. Klub FM (Sí  distributor  FM, Sí ) �– souhrn len  Klubu FM;
1.9. íslo distributora �– neopakovatelné a nezam nitelné íslo, 
které se skládá z ady íslic anebo ady íslic a písmen, které obdr�ží 
distributor-odb ratel p i uzav ení distributorské smlouvy anebo 
odb ratelské smlouvy;
1.10. Oddíl FM GROUP (Oddíl) �– jiný subjekt ne�ž FM GROUP 
Czech, který realizuje velkoobchodní innost v oblasti p ímého 
prodeje produkt  FM systémem MLM a vykonává slu�žby na základ  
franchísingové smlouvy uzav ené s FM GROUP World;
1.11. Marketingový plán �– souhrn pravidel, které mimo jiné uvád jí 
podmínky pro lena klubu FM, které jsou pot ebné pro dosa�žení 
ur ité úrovn  efektivnosti jako�ž i pro výpo et provizí za získání ur ité 
úrovn  efektivnosti;
1.12. Produkty FM �– produkty, které na trhu vystupují pod zna kou 
FM GROUP nebo FM by Federico Mahora;
1.13. Provize �– suma, která p íslu�ší distributorovi z titulu získání 
ur ité úrovn  efektivnosti (v souladu s marketingovým plánem), 
po ítaná v souladu se zásadami marketingového plánu, která m �že 
být erpaná formou zisku anebo odm ny;
1.14. Pravidla �– tato pravidla lena Klubu FM, která jsou nedílnou 
sou ástí distributorské smlouvy a té�ž odb ratelské smlouvy, která 
spojuje FM GROUP Czech s distributorem; 
1.15. Sponzor �– len Klubu FM, který svým podpisem na �žádosti o 
p ijetí do Klubu FM doporu il (zasponzoroval) kandidáta na dal�šího 
lena Klubu FM; je zárove  vedoucím skupiny len  Klubu FM, která 

vznikla v d sledku jím zahájeného doporu ování nových kandidát ;
1.16. Zna ka FM �– práva stanovící vlastnictví FM GROUP World 
na slovní i gra ckou obchodní zna ku �„FM GROUP�“ a �„FM GROUP 
for home�“, jako�ž i ochranná práva na slovn -gra cké ozna ení 
výrobk  �„FM GROUP�“, zaregistrované FM GROUP World u Paten-
tového ú adu RP a slovn -gra cké ozna ení �„FM GROUP for home�“, 
p ihlá�šené FM GROUP World u Patentového ú adu RP, jako�ž i v bu-
doucnu registrovaná slovní i gra cká obchodní zna ka �„FM by Fed-
erico Mahora�“ a ochranná práva s ní související;
1.17. Startovací set �– sestava tester  vybraných produkt  FM, které 
jsou balené originální formou sou asn  se �školícími a reklamními 
materiály, které se p j ují p i p ímém prodeji anebo slou�ží k reklam  
produkt  FM, sít  a zna ky FM, p i em�ž autorská práva na systém 
prezentací jsou majetkem FM GROUP World.

2. lenství v Klubu FM
2.1. lenem Klubu FM m �že být zletilá fyzická osoba, fyzická osoba 
podnikatel anebo právnická osoba, která byla doporu ená do Klubu 
FM prost ednictvím jeho lena �– sponzora.
2.2. Osoba, která je zájemcem o získání statusu distributor (kandidát):
- p edkládá FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP (osobn  
anebo prost ednictvím sponzora, který ji doporu il) vlastnoru n  
zájemcem a sponzorem podepsanou �žádost o p ijetí do Klubu FM a 
to na formulá i poskytnutém od FM GROUP Czech anebo oddílu FM 
GROUP a sou asn :
- s výhradou ustanovení bodu 3.2.6. vykoná nákup startovacího setu, 
který je nezbytný k prezentování nabídky produkt  FM a v n m 
vlo�žené íslo startovacího setu (kód) nalepí na návrh.
Kandidát se stává lenem Klubu FM podpisem �žádosti o p ijetí do 
Klubu FM a sou asn  podpisem �žádosti o p ijetí do Klubu FM ze 
strany zástupce FM GROUP Czech, resp. zástupce oddílu FM 
GROUP (�žádost se tím okam�žikem stává distributorskou smlouvou 
anebo odb ratelskou smlouvou) a zavedením údaj  kandidáta do 
informa ního systému evidence distributor -odb ratel  (databáze 
distributor -odb ratel ).
2.3. Kandidát m �že podat �žádost o p ijetí do Klubu FM rovn �ž 
prost ednictvím e-mailu anebo faxu, a to zasláním vypln né �žádosti 
podepsané kandidátem a sponzorem na adresu anebo faxové íslo 
uvedené na internetové stránce FM GROUP Czech (www.fmgroup.
cz) anebo oddílu FM a té�ž zletilá fyzická osoba, která nevykonává 
obchodní innost, prost ednictvím vypln ní formulá e dostupného 
na internetové stránce FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP 
(on-line registrace). Ve chvíli zapsání kandidáta do informa ního 
systému evidence distributor -odb ratel  (databáze distributor -
odb ratel ) se stává kandidát podmín ným lenem Klubu FM 
(podmín ným distributorem-odb ratelem) a získává oprávn ní  k 
objednávání produkt  FM a té�ž k doporu ování (sponzorování) 
nových kandidát  na leny Klubu FM, s výhradou ní�že uvedeného 
bodu 3.2.8. Podmín ný len nem �že být prodávajícím ani vykonávat 
reklamní slu�žby po uzav ení smlouvy, o kterých hovo í bod 3.2.2. 
ní�že. Podmín nému distributorovi-odb rateli nep íslu�ší oprávn ní na 
provize ani ve form  zisku ani odm ny.
2.4. Podmín ný len Klubu FM se zavazuje v termínu do 30 
kalendá ních dní ode dne zaslání �žádosti prost ednictvím formulá e 
na internetové stránce (on-line registrace) zaslat na adresu FM 
GROUP Czech t i sebou a sponzorem vlastnoru n  podepsané vy-
hotovení �žádosti o p ijetí do Klubu FM spolu s vlastnoru n  podep-

sanými v�šeobecnými podmínkami lenství v Klubu FM anebo v 
termínu do 30 kalendá ních dn  ode dne zaslání �žádosti e-mailem 
anebo faxem doru it na adresu FM GROUP Czech anebo oddílu FM 
GROUP vlastnoru n  sebou i doporu ujícím (sponzorem) podepsaný 
originál �žádosti o p ijetí do klubu FM na formulá i dostupném od FM 
GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP s výhradou, �že v p ípad , 
�že podmín ný distributor-odb ratel není doporu ený �žádným spon-
zorem, tak v takové situaci p edlo�ží vlastnoru n  podepsaný originál 
�žádosti o p ijetí do Klubu FM na formulá i dostupném od FM GROUP 
Czech anebo oddílu FM GROUP ve vý�še stanovené 30-ti denní lh t  
se pova�žuje sou asn  za návrh na ur ení sponzora prost ednictvím 
FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP.
Krom  toho v p ípad , �že podmín ný distributor vykonává sa-
mostatnou obchodní innost, je povinný doru it ve vý�še uvedeném 
30-ti denní lh t  té�ž aktuální �– vydaný ne d íve ne�ž 3 m síce p ed 
doru ením �– výpis z �živnostenského anebo obchodního rejst íku a 
dále rozhodnutí o p ípadném p id lení da ového identi ka ního ísla.
Ve chvíli podepsání �žádosti o p ijetí do Klubu FM p íslu�šného 
podmín ného distributora zástupcem FM GROUP Czech anebo zás-
tupcem oddílu FM GROUP se stává �žádost distributorskou anebo 
odb ratelskou smlouvou a p edkladatel návrhu plnoprávným lenem 
Klubu FM. V p ípad  marného uplynutí vý�še uvedené 30-ti denní 
lh ty podmín né lenství v Klubu FM zaniká.
2.5. O lenství v Klubu FM se m �že ucházet ka�ždá fyzická i právnická 
osoba. Sou asn  FM GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP m �že 
odmítnout uzav ení distributorské smlouvy anebo odb ratelské sm-
louvy s doporu eným kandidátem na lena Klubu FM tehdy, kdy�ž:
a) neuplynula je�št  lh ta 6-ti m síc  od zániku lenství, o kterém 
hovo í ustanovení bodu 5.9. t chto v�šeobecných podmínek,
b) kandidát na lena Klubu FM ji�ž uzav el distributorskou anebo 
odb ratelskou smlouvu s FM GROUP Czech anebo oddílem FM 
GROUP a distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva byla s 
ním rozvázaná z d vodu poru�šení ustanovení v�šeobecných podmínek, 
marketingového plánu anebo jiných závazných pravidel p sobení v 
síti distributor  FM,
c) kandidát na lena Klubu FM je ji�ž zavázaný distributorskou sm-
louvou anebo odb ratelskou smlouvou s FM GROUP Czech anebo 
oddílem FM GROUP.
2.6. Kandidát m �že být sou asn  stranou distributorské smlouvy 
anebo odb ratelské smlouvy jen s FM GROUP Czech anebo jen s jed-
ním oddílem FM GROUP. len Klubu FM, který by cht l zahájit spo-
lupráci a uzav ít distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou sm-
louvu s jiným oddílem FM GROUP ne�ž s tím, se kterým ho aktuáln  
pojí distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva, m �že:
a) vypov d t distributorskou anebo odb ratelskou smlouvu v souladu 
s bodem 5.1. bez následk , o kterých hovo í bod 5.9., a má mo�žnost 
pokra ovat v innosti s vyu�žitím svého dosavadního distributorského 
ísla, a to za podmínky ozna ení takovéhoto zám ru ve své výpov di 

a dále za podmínky p edlo�žení �žádosti o uzav ení distributorské 
smlouvy anebo odb ratelské smlouvy jinému oddílu FM GROUP 
a sou asn  za podmínky uzav ení distributorské smlouvy anebo 
odb ratelské smlouvy s ním v souladu s pravidly ur enými v bodu 
2.1. �– 2.5. vý�še neodkladn  po rozvázání p edtím zavazující distribu-
torské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy, nejpozd ji v�šak ve lh t  
14-ti kalendá ních dní od jejího rozvázání,
b) navrhnout novému oddílu FM GROUP, se kterým zamý�šlí uzav ít 
distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou smlouvu p evzetí 
závazk  z titulu jemu nále�žící a je�št  nevyplacené provize od oddílu 
FM GROUP, se kterým ho dosud pojí distributorská smlouva anebo 
odb ratelská smlouva. K takovémuto p evzetí m �že dojít výlu n  se 
souhlasem obou dot ených oddíl .
2.7. len Klubu FM m �že obdr�žet jen jedno distributorské íslo v 
databázi distributor , s výhradou bodu 5.12.2 t chto v�šeobecných 
podmínek a té�ž p ípad  uvedených v marketingovém plánu. V p ípad  
skute ného p echodu práv a povinností daného distributora na jinou 
osobu (nového distributora) je novému distributorovi p iznáno dis-
tributorské íslo, pod kterým vykonával innost len Klubu FM, od 
kterého nový distributor p evzal práva a povinnosti.
2.8. lenové Klubu FM, kte í jsou spole níky obchodní spole nosti, 
mohou p edlo�žit spole nou písemnou  �žádost o p iznání jednoho 
spole ného distributorského ísla. V takovémto p ípad  budou v 
systému objednávek a zú tování tyto osoby vnímány jako jeden dis-
tributor, co�ž znamená, �že v rozsahu jejich závazk  jsou solidárními 
dlu�žníky a v rozsahu jejich pohledávek jsou solidárními v iteli.
2.9. Práva a povinnosti lena Klubu FM nemohou být p eneseny na 
jinou osobu a ani nemohou p echázet na t etí osoby s výjimkou situ-
ací, kdy:
a) jeden ze spole ník  obchodní spole nosti, kte í po�žádali o p iznání 
jednoho spole ného distributorského ísla, o kterém hovo í bod 2.8. 
vý�še, p estal být stranou distributorské smlouvy anebo odb ratelské 
smlouvy, anebo p estal být spole níkem takovéto spole nosti. V ta-
kovémto p ípad  ostatní spole níci pokra ují v obchodní innosti, 
o které hovo í bod 2.8. vý�še, s pou�žitím distributorského ísla 
p íslu�šejícího do té doby v�šem takovýmto spole ník m,
b) len Klubu FM m �že na základ  písemného souhlasu FM GROUP 
Czech anebo p íslu�šného oddílu FM GROUP dosadit na svoje místo 
jako distributora �– stranu distributorské smlouvy anebo odb ratelské 
smlouvy �– libovolnou fyzickou anebo právnickou osobu, na základ  
písemné smlouvy o odevzdání a p evzetí práv a povinností. FM 
GROUP Czech m �že odmítnout souhlas v p ípadech p enesení práv a 
povinností lena Klubu FM na osobu d íve zbavenou lenství v Klubu 
FM z d vodu poru�šení pravidel anebo jiných p ijatých, ohlá�šených 
a len m Klubu FM známých zásad p sobení v síti distributor  FM 
anebo v situaci, kdy je�št  neuplynulo období 6 m síc  od zru�šení 
lenství, o kterém hovo í ustanovení bodu 5.9. t chto v�šeobecných 

podmínek, anebo kdy�ž kandidát na lena Klubu FM ji�ž je zavá-
zaný distributorskou smlouvou anebo odb ratelskou smlouvu s FM 
GROUP Czech anebo jiným oddílem FM GROUP, stejn  jako té�ž 
v situaci, kdy�ž by m la na místo odstupujícího distributora vstoupit 
fyzická anebo právnická osoba, která ji�ž n kdy p sobila na distribu-
torském ísle odstupujícího distributora; v p ípad , kdy�ž len Klubu 
FM p sobí na více ne�ž jednom distributorském ísle, které mu bylo 
p iznané za dosáhnutí úrovn  efektivnosti v souladu s ustanovením 
marketingového plánu, musí se smlouva o odevzdání práv a povin-
ností odstupujícího distributora týkat rovn �ž v�šech takovýchto dis-
tributorských ísel,
c) V d sledku slou ení anebo transformace právnické osoby, která 
je lenem Klubu FM, jejím�ž v�šem spole ník m bylo na jejich návrh 
p iznáno jedno distributorské íslo, vznikne kapitálová obchodní 
spole nost, tato spole nost má práva a povinnosti distributora 
(distributor ) podléhajících slou ení anebo transformaci. V p ípad  
transformace anebo slou ení kapitálových obchodních spole ností 
anebo osobních obchodních spole ností, jejich�ž spole ník m bylo 
p iznáno jedno distributorské íslo, z nich�ž víc ne�ž jedna je distribu-
torem, nov  vzniklá kapitálová obchodní spole nost, která vznikla v 
d sledku transformace, má právo na výb r distributorského ísla, pod 
kterým bude pokra ovat ve své innosti. Tato spole nost je povinná ve 
lh t  14-ti dní p edlo�žit písemné prohlá�šení, které distributorské íslo 
bude pou�žívat p i pokra ování ve své innosti jako len Klubu FM. 
V p ípad  nevyu�žití tohoto termínu na výb r distributorského ísla, 
ur í distributorské íslo FM GROUP Czech anebo p íslu�šný oddíl FM 

GROUP, o em�ž bude informovat nov  vzniklou spole nost,
d) Kapitálová obchodní spole nost, která je lenem Klubu FM se 
rozd luje. V takovémto p ípad  práva a povinnosti takovéhoto dis-
tributora p echázejí na p ebírající spole nost anebo novou spole nost 
vzniklou v d sledku rozd lení, která �– dnem rozd lení anebo dnem 
odd lení �– vstupuje do práv a povinností (spojených s lenstvím v 
Klubu FM) spole nosti, která byla do té doby distributorem v sou-
ladu s plánem rozd lení. Tato spole nost se zavazuje informovat 
FM GROUP Czech anebo p íslu�šný oddíl FM GROUP o takovémto 
p istoupení do práv a povinností ve lh t  14 dní. V p ípad  p evedení 
p edm tných práv a povinností na víc ne�ž jednu spole nost anebo 
nep evedení t chto práv a povinností podle plánu rozd lení �žádné 
ze spole ností, spole nosti p ebírající anebo nov  vzniklé, které 
vznikly v d sledku rozd lení, mají závazek ur it ve vý�še uvedené 
lh t  prost ednictvím spole ného prohlá�šení jednu z nich realizací 
práv a povinností lena Klubu FM s mo�žností neuznání prohlá�šení 
p edlo�žených kterékoliv z nich ze strany FM GROUP Czech anebo 
p íslu�šného oddílu FM GROUP, opírajíce se o vztahy vyplývající z 
distributorské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy, o které hovo í 
bod 3.2.2. ní�že. Marné uplynutí vý�še uvedených lh t p edstavuje 
d vod výpov di distributorské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy 
FM GROUP Czech anebo p íslu�šným oddílem FM GROUP.

3. Zásady a podmínky p sobení v Klubu FM
3.1. V�šeobecné zásady
3.1.1. FM GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP prodávají produk-
ty FM výlu n  jen len m Klubu FM.
3.1.2. Distributor nakupuje produkty FM od FM GROUP Czech 
anebo jiného oddílu FM GROUP za distributorské ceny, p i em�ž vý�še 
eventuálních aktuálních slev doporu ených katalogových cen bude 
uvedená na internetové stránce FM GROUP Czech anebo p íslu�šného 
oddílu FM GROUP, anebo bude dána na v domí distributor m jiným 
zp sobem.
3.1.3. Za nákup ozna ených produkt  FM od FM GROUP Czech 
anebo jiného oddílu FM GROUP obdr�ží distributor-odb ratel body 
podle toho, zda uzav el distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou 
smlouvu s FM GROUP Czech anebo jiným oddílem FM GROUP s 
p ihlédnutím k bodu 3.1.8.
3.1.4. Seznam bodovaných produkt  FM, vý�še bod  získaných za 
nákup daného produktu FM od FM GROUP Czech anebo od oddílu 
FM GROUP, dá FM GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP na 
v domí len m Klubu FM tajným zp sobem, aby se p ed ka�ždou ob-
jednávkou, na základ  které nakupují produkty FM mohli obeznámit 
s vý�ší bod , které obdr�ží v daném ase za sv j nákup.
3.1.5. Jestli�že v pr b hu 12-ti m sí ního zú tovacího období nezre-
alizuje distributor-odb ratel nákup produkt  FM za minimáln  103,26 
bod , distributorská smlouva, resp. odb ratelská smlouva pozbývají 
ú innosti následujícím dnem po ukon ení zú tovacího období. První 
12-ti m sí ní zú tovací období se po ítá ode dne uzav ení distributor-
ské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy s FM GROUP Czech anebo 
oddílem FM GROUP a ka�ždé dal�ší 12-ti m sí ní zú tovací období 
ode dne výro í uzav ení distributorské smlouvy anebo odb ratelské 
smlouvy s FM GROUP Czech anebo oddílem FM GROUP.
3.1.6. Dosa�žením jedné z úrovní efektivnosti, které jsou popsané 
v marketingovém plánu, vzniká distributorovi nárok na provizi 
ve form  zisku anebo výplaty ud lené FM GROUP Czech anebo 
p íslu�šným oddílem FM GROUP v závislosti na tom, zda len Klubu 
FM uzav el distributorskou smlouvu s FM GROUP Czech anebo s 
oddílem FM GROUP.
3.1.7. Distributor získává nárok na provizi za p íslu�šný kalendá ní 
m síc (zú tovací období), jestli�že v tomto kalendá ním m síci nak-
oupí bodované produkty FM celkem za minimáln  34,42 bod .
3.1.8. len Klubu FM má právo nakupovat produkty FM i v jiném 
oddílu FM GROUP ne�ž v tom, se kterým uzav el distributorskou 
anebo odb ratelskou smlouvu. Za nákup realizovaný v jiném oddílu 
FM GROUP ne�ž v tom, se kterým uzav el distributorskou smlouvu 
anebo odb ratelskou smlouvu, získá body, ale jen do maximální vý�še 
550,80 bod  za kalendá ní m síc. Za nákup produkt  obdr�ží distribu-
tor body a zaplatí cenu podle ceníku platného v daném oddílu FM 
GROUP.
3.1.9. Pravidla ur ující úrove  efektivity dosa�žené lenem Klubu 
FM v souvislosti s po tem nahromad ných bod  a dále té�ž prav-
idla výpo tu (vý�še) provize nále�žící tomuto distributorovi z titulu 
dosa�žené úrovn  efektivity popisuje Marketingový plán.
3.1.10. len Klubu FM se zavazuje p evzít zásilky s objednanými 
produkty FM v odb rní lh t  a zaplatit za n , a v p ípad  nep evzetí 
objednaných produkt  FM vrátit odesílateli náklady spojené s 
odesláním a té�ž náklady spojené s vrácením zásilky odesílateli. 
Nep evzetí zásilky, která obsahuje objednané produkty FM a v 
d sledku toho její vrácení do FM GROUP Czech, bude pova�žováno 
za odstoupení od kupní smlouvy, která se týká vrácených produkt  
FM. FM GROUP Czech nebo oddíl FM GROUP má právo odmítnout 
realizaci objednávky distributora, který poru�šil povinnosti uvedené 
vý�še a dále i právo na srá�žku náklad  spojených s odesláním a vrá-
cením zásilky k odb rateli z provize, která nále�ží tomuto distributo-
rovi od FM GROUP Czech anebo od oddílu FM GROUP.
3.1.11. len Klubu FM není zam stnancem, zástupcem ani 
komisioná em FM GROUP World, FM GROUP Czech ani oddílu FM 
GROUP a shodn  distributor není zástupcem t chto subjekt  z jiného 
titulu, leda�že by se tyto strany písemnou smlouvou dohodly jinak. V 
souvislosti s tím nemá právo podnikat jakékoliv aktivity, zejména 
vytvá et jakékoliv závazky ve jmén  a na ú et FM GROUP World, 
FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP.
3.1.12. P i p ímém prodeji produkt  FM a p i reklamních slu�žbách 
pro sí  a zna ku FM a té�ž p i prezentaci produkt  FM m �že distribu-
tor pou�žívat zna ku FM i reklamní, prezenta ní a informa ní materiá-
ly vydané FM GROUP World, FM GROUP Czech anebo p íslu�šným 
oddílem FM GROUP. Pou�žívání jiných materiál  výslovn  neakcep-
tovaných FM GROUP World, FM GROUP Czech anebo oddílem FM 
GROUP je povolené, pokud neporu�šuje závazky distributora, zejmé-
na ty, které jsou uvedené v bodu 3.1.13. a 3.1.14. ní�že. Distributor 
nese odpov dnost a celkové riziko spojené s pou�žíváním takovýchto 
materiál  výhradn  samostatn .
3.1.13. Distributor se zavazuje poskytovat zákazník m informace o 
síti distributor  FM, informace o dostupnosti, cenách a vlastnostech 
produkt  FM, a to zp sobem jasným a shodným s údaji uvedenými v 
aktuálních informa ních, reklamních a akce uvád jících materiálech 
p ipravených FM GROUP Czech anebo oddílem FM GROUP, které 
získal od FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP, majíce na 
z eteli, �že produkty FM jsou originálními produkty FM GROUP 
World. Distributor nesmí v �žádném p ípad  uvád t zájemce o produk-
ty FM v omyl.
3.1.14. Distributor se zavazuje zdr�žet inností, které by mohly ohrozit 
dobré jméno FM GROUP World, FM GROUP Czech, jiného oddílu 
FM GROUP anebo produkt  FM, zejména roz�ši ování informací, 
které by mohly po�škodit FM GROUP World, FM GROUP Czech 
anebo oddíl FM GROUP, a té�ž jiným zp sobem, zvlá�š  v d sledku 
protiprávního vyu�žívání názv  jiných t etích produkt  zp sobem u�žití 
zam nitelných s produkty FM.
3.1.15. Distributor, který vykonává prodej produkt  FM, nesmí tyto 
prodávat v prodejnách, v prodejních ani pouli ních stáncích výjma 



odsouhlasené formy FM GROUP Czech nebo p íslu�šného oddílu FM 
GROUP, ani v �žádné jiné pevn  organizované maloobchodní prodejn  
ani prost ednictvím internetových aukcí ani �žádným jiným zp sobem, 
který je v rozporu s podstatou p ímého prodeje.
3.1.16. Distributor je oprávn n prezentovat produkty FM na festiva-
lech, trzích, jarmarcích, av�šak pouze za ú elem reklamy anebo získání 
nových distributor .
3.1.17. Distributor se zavazuje písemn  informovat FM GROUP 
Czech anebo p íslu�šný oddíl FM GROUP o ka�ždé zm n  svých údaj  
uvedených v distributorské smlouv  anebo odb ratelské smlouv , 
anebo jiných smlouvách, které uzav el FM GROUP World, FM 
GROUP Czech anebo s oddílem FM GROUP a té�ž jiných údaj , které 
poskytl FM GROUP World, FM GROUP Czech anebo oddílu FM 
GROUP. V p ípad  poru�šení tohoto závazku budou v�šechny úkony 
vykonané FM GROUP World, FM GROUP Czech anebo oddílem FM 
GROUP, které se opírají o p vodn  poskytnuté údaje a informace, 
pova�žovány za platné a ú inné.
3.2. Zásady týkající se len  Klubu FM s r zným statusem
3.2.1. len Klubu FM je oprávn n p sobit v síti distributor  FM jako:
a) distributor vykonávající obchodní innost v oblasti p ímého prode-
je produkt  FM a reklamních slu�žeb síti a zna ce FM (prodejce),
b) distributor jako fyzická osoba, která nevykonává obchodní innost, 
nakupuje produkty FM pro vlastní pot ebu pro sebe a té�ž pro leny 
rodiny, stejn  jako pro p átele a známé výlu n  za ú elem reklamy a 
prezentace produkt  FM (spot ebitel).
c) distributor, který nakupuje produkty FM pro vlastní pot ebu a 
neposkytuje �žádné slu�žby na ú et FM GROUP Czech, oddílu FM 
GROUP anebo FM GROUP World (odb ratel).
3.2.2. len Klubu FM se stává prodejcem ve smyslu v�šeobecných 
podmínek uzav ením smlouvy o vykonávání p ímého prodeje 
produkt  FM a reklamních slu�žeb síti a zna ce FM s FM GROUP 
Czech anebo s p íslu�šným oddílem FM GROUP (v závislosti na tom, 
s kým uzav el distributorskou smlouvu). Smlouva m �že být uzav ená 
jen s plnoprávným distributorem (m �že být uzav ená s podmín ným 
distributorem), s p ihlédnutím k bodu 3.2.5. a 3.2.9. ní�že.
3.2.3. Prodejce vykonává innost, která spo ívá v p ímém prodeji 
produkt  FM a té�ž ve vykonávání reklamních slu�žeb síti a zna ce FM 
vlastním jménem a na vlastní ú et jako samostatný podnikatel. V sou-
vislosti s tím se zavazuje k dodr�žování ve�škerých právních p edpis  
souvisejících s realizací podnikatelské innosti.
3.2.4. Prodejce doru í do FM GROUP Czech vypln né a vlastnoru n  
podepsané zplnomocn ní, kterým zplnomocní FM GROUP Czech k 
vystavování faktur s DPH anebo bez DPH (v závislosti na tom, zda 
je plátcem anebo není plátcem DPH) za poskytnuté reklamní slu�žby 
síti a zna ce FM svým jménem. Termín splatnosti faktury je 14 dní 
ode dne vystavení takovéto faktury prost ednictvím FM GROUP 
Czech. Na ú et prodejce bude vyplácená provize vy�š�ší ne�ž 500 CZK 
za kalendá ní m síc. Zárove  se prodejce zavazuje aktualizovat 
zplnomocn ní ka�ždý nový kalendá ní rok a toto nové zplnomocn ní 
zaslat na adresu FM GROUP Czech nejpozd ji do 20. ledna nového 
kalendá ního roku.  FM GROUP Czech umístí formulá  na své inter-
netové stránce anebo poskytne distributor m jiným zp sobem.
3.2.5. Kandidát na lena Klubu FM, který chce získat status odb ratel, 
p edlo�ží �žádost o p ijetí do Klubu FM (odb ratelskou smlouvu), na 
které vlastnoru ním podpisem prohla�šuje, �že bude nakupovat produk-
ty FM výlu n  pro svou vlastní pot ebu (p ípadn  blízkých osob) a 
rovn �ž �že nebude vykonávat obchodní innost spo ívající v p ímém 
prodeji zakoupených produkt  FM a vykonávání reklamních slu�žeb 
síti a zna ce FM. Uzav ení smlouvy, o které hovo í bod 3.2.2. vý�še 
anebo slo�žení prohlá�šení, �že rezignuje ze statusu odb ratel a chce 
získat status spot ebitel, vede k zániku statusu odb ratel a získání sta-
tusu �– p íslu�šn  - prodejce anebo spot ebitel. Podmínkou kone ného 
získání statusu prodejce anebo spot ebitele je vedle uzav ení p íslu�šné 
distributorské smlouvy i nákup startovacího setu.
3.2.6. Nákup startovacího setu kandidátem na distributora, který chce 
získat status odb ratel, se nevy�žaduje. Kandidát na distributora, který 
chce získat status odb ratel bude zaregistrovaný do Klubu FM na 
základ  odb ratelské smlouvy, která bude doru ená do FM GROUP 
Czech podle podmínek uvedených v t chto v�šeobecných podmínkách 
vý�še spole n  s objednávkou produkt  minimáln  za 100 bod . 
Odb ratelská smlouva bez objednávky uvedených produkt  nebude 
ze strany FM GROUP Czech akceptovaná a kandidát na lenství 
v Klubu FM nebude zaevidovaný do databáze len  Klubu FM. 
Sou asn  s objednanými výrobky budou odb rateli k objednávce 
FM GROUP Czech dolo�ženy v�šechny aktuální katalogy FM i s 
propaga ními materiály na aktuální akce.
3.2.7. Odb ratel je oprávn n nakupovat produkty FM za distribu-
torskou cenu a získává za jejich nákup body, o kterých se hovo í v 
bodu 3.1.3. vý�še. Av�šak provize je odb rateli poskytovaná výlu n  
formou zisku z produkt  FM s tím, �že zisk vzhledem k jednotlivým 
objednávkám nem �že p ekro it 50% hodnoty p íslu�šné objednávky. 
Zisk není mo�žné uplatnit na produkty FM v akci. Nárok na ud lení 
zisku p i p íslu�šné objednávce se realizuje na po�žádání distributora 
p i p íslu�šné objednávce.
3.2.8. Distributor se statusem odb ratel nem �že doporu it (sponzoro-
vat) kandidáty na distributory.
3.2.9. Kandidát na lena Klubu FM získává status spot ebitel 
uzav ením distributorské smlouvy. To znamená, �že �žádost o p ijetí 
do Klubu FM (distributorská smlouva) se sou asn  pova�žuje za 
prohlá�šení, �že kandidát bude nakupovat produkty FM pro vlastní 
pot ebu pro sebe a té�ž pro leny rodiny anebo p átele a známé výlu n  
za ú elem reklamy a prezentace produkt  FM a té�ž �že nebude vyko-
vávat obchodní innost spo ívající v p ímém prodeji zakoupených 
produkt  FM. Uzav ení smlouvy spot ebitelem, o které hovo í bod 
3.2.2. vý�še anebo uzav ení odb ratelské smlouvy, o které hovo í bod 
3.2.5. vý�še, vede k zániku statusu spot ebitel a získání �– p íslu�šn  
-  statusu prodejce anebo odb ratel.
3.2.10. Spot ebitel získává za nákup produkt  FM body, o kterých 
hovo í bod 3.1.3. vý�še. Av�šak provize je spot ebiteli ud lená výlu n  
formou zisku z produkt  FM s tím, �že zisk vzhledem k jednotlivým 
objednávkám nem �že p ekro it 50% hodnoty p íslu�šné objednávky. 
Zisk není mo�žné uplatnit na produkty FM v akci. Nárok na ud lení 
zisku p i p íslu�šné objednávce se realizuje na �žádost distributora p i 
dané objednávce.
3.2.11. Distributor, který je fyzickou osobou a nevykonává na vlastní 
ú et obchodní innost spo ívající v p ímém prodeji produkt  FM a 
v poskytování reklamních slu�žeb síti a zna ce FM, který nakupuje 
produkty FM na dálku (prost ednictvím webu, mailu, telefonu, faxu) 
m �že  ve lh t  14-ti kalendá ních dní ode dne obdr�žení zásilky s ob-
jednanými produkty FM, startovacími sety anebo jinými materiály od 
FM GROUP Czech  odstoupit od kupní smlouvy týkající se konk-
rétního obsahu zásilky, a to pod podmínkou vrácení neporu�šeného 
výrobku na vlastní náklady. Prohlá�šení o odstoupení musí mít písem-
nou formu a být zaslané do FM GROUP Czech p ed uplynutím 
14-ti denní lh ty, o které se hovo í vý�še. V p ípad  odstoupení od 
smlouvy bude ástka zaplacená distributorem poní�žená o náklady 
doru ení výrobku, vrácená ve lh t  7 dní ode dne obdr�žení výrobku 
spole ností FM GROUP Czech. V�šechny body p iznané distributo-
rovi z titulu prodeje produkt  FM dot eného odstoupením od kupní 
smlouvy, o kterém se hovo í vý�še v tomto bodu, budou ode tené od 
bod , o kterých hovo í bod 3.1.3. vý�še, které byly tímto distributorem 

nashromá�žd né. P edm tné body budou ode tené rovn �ž v�šem os-
tatním ú astník m distributorské sít  FM, kterým byli napo ítány 
v souvislosti s nákupem lena Klubu FM, který odstoupil od kupní 
smlouvy. Oprava provizí takovýchto distributor  v souvislosti s 
odstoupením od kupní smlouvy a vrácením výrobku prost ednictvím 
lena Klubu FM, bude uskute n ná v kalendá ním m síci, ve kterém 

do�šlo k odstoupení od kupní smlouvy, pod podmínkou obdr�žení 
prohlá�šení o odstoupení od kupní smlouvy FM GROUP Czech 
nejpozd ji do posledního dne p íslu�šného kalendá ního m síce. 
Jestli�že FM GROUP Czech obdr�ží prohlá�šení o odstoupení od kupní 
smlouvy v následujícím kalendá ním m síci, uskute ní p íslu�šnou 
opravu bod  v kalendá ním m síci, v kterém obdr�ží prohlá�šení o 
odstoupení. Jestli�že v d sledku opravy bod  budou distributorovi 
vypo teny body záporné, to v p ípad  ukon ení platnosti distribu-
torské smlouvy nebo odb ratelské smlouvy z jakýchkoliv d vod , 
distributor se zavazuje vyplatit nesprávn  vypo tenou provizi, a 
sou asn  vrátit obdr�ženou a nep íslu�šející mu odm nu anebo shodnou 
hodnotu nesprávn  ud leného zisku. Právo odstoupit od  smlouvy, o 
které se hovo í vý�še, se týká pouze produkt  FM zakoupených dis-
tributore od FM GROUP Czech. V p ípad  koup  produkt  FM od 
oddílu FM, vznikne shora uvedené oprávn ní pouze tehdy, jestli�že 
to zakotvuje právní ád státu sídla oddílu, a to zp sobem stanoveným 
takovýmto právním ádem.

4. Systém opat ení souvisejících s poru�šením závazk  lena Klu-
bu FM
4.1. V p ípad , �že len Klubu FM poru�ší zásady pravidel, mar-
ketingového plánu anebo jiné závazné p edpisy innosti v síti 
distributor  FM, které jsou stanovené FM GROUP Czech anebo 
p íslu�šným oddílem FM GROUP, oznámené a známé distributor m, 
kte í uzav eli distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou smlouvu 
s FM GROUP Czech anebo p íslu�šným oddílem FM GROUP, anebo 
neplní p ijaté závazky, má FM GROUP Czech anebo p íslu�šný oddíl 
FM GROUP oprávn ní u init následující opat ení:
4.1.1. vypov d t právní vztah, který se vztahuje na distributora v sou-
vislosti s oprávn ním k doporu ování (sponzorování) nových len  
Klubu FM. Výpov dí pozbývá distributor oprávn ní k doporu ování 
(sponzorování) nových distributor , a to de nitivn  nebo na ur itou 
dobu, co�ž bude uvedeno v textu výpov di,
4.1.2. do asné vypov zení (suspendování) právního vztahu na ob-
dobí ne del�ší ne�ž 6 m síc . Toto vypov zení zp sobuje jednak 
zbavení mo�žnosti suspendovaného distributora nakupovat v FM 
GROUP Czech anebo v oddílu FM GROUP produkty FM, které jsou 
prodávané len m Klubu FM, a sou asn  i suspendování vykonávání 
reklamních slu�žeb ve prosp ch FM GROUP Czech anebo oddílu 
FM GROUP Czech, které slou�ží síti a zna ce FM do té doby (na 
základ  smlouvy o vykonávání p ímého prodeje a reklamních slu�žeb) 
v souvislosti s ím�ž suspendovaný distributor nebude moci získat 
oprávn ní na provize v období suspendování,
4.1.3. rozvázání distributorské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy 
a jiných smluv, které spojují daného distributora s FM GROUP Czech 
anebo oddílem FM GROUP a výmaz lena Klubu FM z databáze 
distributor .
4.2. Opat ení uvedené v bodu 4.1. vý�še mohou být u in ny té�ž v i 
lenovi Klubu FM, který:

4.2.1. podniká aktivity zam ené k naklon ní distributora na roz-
vázání smlouvy, která ho spojuje s FM GROUP Czech anebo oddílem 
FM GROUP, za ú elem p evzetí distributor  z jiné skupiny len  
Klubu FM do své skupiny len  Klubu FM, anebo v d sledku tako-
vých aktivit p isp je k takovémuto p esunu,
4.2.2. podniká aktivity zam ené k naklon ní distributora na roz-
vázání smlouvy, která ho spojuje s FM GROUP Czech anebo oddílem 
FM GROUP, za ú elem p echodu celé skupiny len  Klubu FM, která 
podléhá jinému distributorovi do své skupiny len  Klubu FM, anebo 
v d sledku takových aktivit p isp je k takovémuto p echodu.

5. Zru�šení lenství v Klubu FM
5.1. len Klubu FM m �že kdykoliv rozvázat distributorskou sm-
louvu anebo odb ratelskou smlouvu písemnou výpov dí s týdenní 
výpov dní lh tou, a to doru ením písemné výpov di na adresu FM 
GROUP Czech anebo p íslu�šného oddílu FM GROUP, s ú inností do 
konce kalendá ního m síce.
5.2. FM GROUP Czech anebo p íslu�šný oddíl FM GROUP mohou 
rozvázat distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou smlouvu s 
lenem Klubu FM z vá�žných d vod  výpov dí s týdenní výpov dní 

lh tou, s ú inností do konce kalendá ního m síce. Za vá�žné d vody 
se pova�žují zejména zásadní zm na skutkových anebo právních okol-
ností. V p ípad , kdy je druhá strana distributorské smlouvy anebo 
odb ratelské smlouvy podnikatel ve smyslu p íslu�šných právních 
p edpis , uvedení vá�žného d vodu, o kterém se hovo í vý�še, se 
nevy�žaduje.
5.3. Distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva m �že být 
rozvázána na základ  dohody smluvních stran s ú inností ke konci 
kalendá ního m síce.
5.4. len Klubu FM, který uzav el distributorskou smlouvu anebo 
odb ratelskou smlouvu s FM GROUP Czech, m �že odstoupit od 
uzav ené distributorské smlouvy anebo odb ratelské smlouvy 
kdykoliv s okam�žitou ú inností, doru ením písemného jednostran-
ného prohlá�šení své v le adresované FM GROUP Czech; ve lh t  
14 kalendá ních dní ode dne doru ení prohlá�šení o odstoupení od 
smlouvy m �že odstupující uzav ít s FM GROUP Czech smlouvu o 
prodeji zbo�ží za 90% nabývací ceny (ceny skute n  zaplacené dis-
tributorem) z výrobk  koupených v období 6 m síc  p edcházejících 
odstoupení od distributorské smlouvy: produkty FM a startovací 
sety a dále v�šechny ostatní informa n -instruktá�žní a reklamní
materiály, testery, prezenta ní a promo sestavy, ale pod podmínkou je-
jich vrácení v takovém stavu, aby mohly být dány do dal�šího prodeje 
anebo být pou�žity podle jejich ur ení. Odstupující od distributorské 
smlouvy zárove  vrátí provize získané v souvislosti s koupí zbo�ží 
vráceného FM GROUP Czech v d sledku odstoupení. Sou asn  
budou p íslu�šným zp sobem opraveny provize anebo body získané 
ú astníky sít  distributor  FM v souvislosti s koupí zbo�ží distribu-
tora, který odstoupil od smlouvy a odprodal zbo�ží FM GROUP Czech 
v souladu s vý�še uvedenými podmínkami. Právo na odstoupení od 
distributorské smlouvy a uzav ení smlouvy o odprodeji, o kterém se 
hovo í vý�še, se týká pouze produkt  FM zakoupených distributorem 
od FM GROUP Czech. V p ípad  uzav ení distributorské smlouvy s 
oddílem FM vznikají vý�še uvedené oprávn ní pouze v t ch p ípadech, 
jestli�že je zakotvuje právní ád státu sídla oddílu, a to zp sobem 
stanoveným takovýmto právním ádem.
5.5. V p ípad , kdy distributor odvolá souhlas se zpracováním jeho 
osobních údaj , pozbývá distributorská smlouva anebo odb ratelská 
smlouva ú innosti dnem, kdy FM GROUP Czech anebo oddíl FM 
GROUP obdr�ží od distributora písemné prohlá�šení s takovýmto ob-
sahem.
5.6. Distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva pozbývá 
ú innosti rovn �ž v i spole níkovi obchodní spole nosti, její�ž v�šichni 
spole níci podali �žádost o p iznání jednoho distributorského ísla, a 
to ve chvíli zániku jeho statusu spole níka v takovéto obchodní 
spole nosti.
5.7. Distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva pozbývá 

dále ú innosti v okam�žiku smrti distributora, který je fyzickou oso-
bou, pokud p ed tímto okam�žikem distributor neu iní pot ebné právní 
úkony pro p evod práv a povinností z této smlouvy vyplývajících 
na t etí osobu, anebo v okam�žiku vymazání distributora, který je 
právnickou osobou, z p íslu�šného obchodního rejst íku.
5.8. Zru�šení distributorské smlouvy anebo odb ratelské smlou-
vy p sobí jako automatické rozvázání ve�škerých jiných smluv 
uzav ených mezi lenem Klubu FM, který je jednou ze stran takového 
smlouvy, a FM GROUP Czech anebo oddílem FM GROUP, který je 
druhou stranou takovéto smlouvy.
5.9. Op tovný vstup osoby do Klubu FM, která p estala být lenem 
Klubu FM v souvislosti se zru�šením distributorské smlouvy anebo 
odb ratelské smlouvy, z d vodu jejího rozvázání anebo vypov zení 
anebo na základ  dohody stran anebo v d sledku odstoupení od sm-
louvy anebo v d sledku odmítnutí souhlasu na zpracování osobních 
údaj , anebo v d sledku vypov zení a vy azení lena Klubu FM z da-
tabáze distributor  z d vodu poru�šení zásad t chto pravidel, pravidel 
marketingového plánu anebo jiných závazných p edpis  innosti v 
síti distributor  FM, anebo uzav ení smlouvy o odevzdání a p evzetí 
práv a závazk  lena Klubu FM, je mo�žný po uplynutí 6-ti m síc  ode 
dne zru�šení lenství, s výhradou bodu 5.10 ní�že.
5.10. Ve výjime ných situacích m �že uzav ít FM GROUP Czech 
anebo p íslu�šný oddíl FM GROUP distributorskou smlouvu anebo 
odb ratelskou smlouvu s osobou, se kterou byla taková smlouva 
zru�šená, p ed uplynutím 6-ti m sí ní lh ty, o které se hovo í v 
p edcházejícím bodu.
5.11. V p ípad  zru�šení distributorské smlouvy bude odm na, která 
p inále�ží distributorovi, se kterým byla zru�šená smlouva, vypla-
cená za období do dne jejího zru�šení. Zárove  se distributor zava-
zuje na vyplacení neprávem získaných provizí FM GROUP Czech 
anebo p íslu�šnému oddílu FM GROUP, pokud takové získal. FM 
GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP si v takovéto situaci vyhra-
zují mo�žnost vykonat srá�žky svých pohledávek v i distributorovi z 
pohledávek distributora v i FM GROUP Czech anebo v i oddílu 
FM GROUP do vý�še této pohledávky.
5.12. Vedení skupiny distributor  vytvo ené prost ednictvím lena 
Klubu FM, který p estal být lenem Klubu FM v d sledku zru�šení 
distributorské smlouvy (v p ípad  zru�šení v souvislosti s jeho smrtí 
a chyb jícím pokra ovatelem v innosti prost ednictvím ostatních 
spole ník  ve shod  s bodem 2.9.a) vý�še anebo v souvislosti s jeho 
likvidací), p echází na sponzora bezprost edn  nejbli�ž�šího distrib-
utorovi, jeho�ž lenství zaniklo. V takovémto p ípad  je sponzor 
oprávn n a zavazuje se vykonávat innosti s pou�žitím distributor-
ského ísla lena Klubu FM, jeho�ž lenství zaniklo, leda�že distribu-
tor, se kterým byla distributorská smlouva zru�šená, nezískal v �žádném 
ze �šesti m síc  p edcházejících jejímu zru�šení úrove  efektivity  v 
souladu s marketingovým plánem �– ve vý�ši minimáln  12 % (dvanáct 
procent). V posledn  uvedeném p ípad  není sponzor oprávn n 
vykonávat innost s vyu�žitím distributorského ísla lena Klubu FM, 
jeho�ž lenství zaniklo. Sponzor dále není oprávn n k pou�žívání dis-
tributorského ísla podmín ného distributora, jeho�ž lenství zaniklo v 
d sledku nedoru ení dokument , o který se hovo í v bodu 2.4. vý�še, 
ve stanoveném termínu a v souvislosti s tím neuzav ení distributorské 
smlouvy anebo odb ratelské smlouvy.
5.13. Rovn �ž v p ípad  uzav ení smlouvy o odevzdání a p evzetí 
práv a závazk  lena Klubu FM, vedení nad skupinou distributor  
FM vytvo enou odstupujícím distributorem p echází na p istupujícího 
distributora v souladu se smlouvou o odevzdání a p evzetí práv a pov-
inností lena Klubu FM, který p sobí jako distributor na distributor-
ském ísle odstupujícího lena Klubu FM.
5.14. Zánikem franchísingové smlouvy, která spojuje FM GROUP 
World s FM GROUP Czech anebo p íslu�šným oddílem FM GROUP, 
zejména pak v d sledku likvidace oddílu FM GROUP, distributor, 
který m l s takovýmto oddílem FM GROUP uzav enou distribu-
torskou smlouvu anebo odb ratelskou smlouvu, m �že v termínu 7 
dni ode dne dozv d ní se o skute nosti zániku franchísingové sm-
louvy, nejpozd ji v�šak do jednoho m síce od ode dne zániku této 
smlouvy, uzav ít distributorskou smlouvu anebo odb ratelskou sm-
louvu s jiným oddílem FM GROUP anebo s FM GROUP Czech. K 
dodr�žení tohoto termínu posta í, jestli�že podá u vybraného oddílu 
FM GROUP, který si distributor vybral, anebo v FM GROUP Czech 
vlastnoru n  podepsanou �žádost o uzav ení distributorské smlouvy 
anebo odb ratelské smlouvy, leda�že nastanou p edpoklady uvedené 
v bodu 2.5. vý�še a v souvislosti s tím oddíl FM GROUP anebo FM 
GROUP Czech odmítne uzav ít smlouvu s takovýmto distributorem. 
V p ípad  dodr�žení vý�še uvedeného termínu a uzav ení smlouvy si 
takovýto len Klubu FM zachová stávající íslo distributora, v ostat-
ních p ípadech lenství v Klubu FM zanikne. Oddíl FM GROUP (FM 
GROUP Czech), s ním�ž distributor uzav el distributorskou smlouvu 
anebo odb ratelskou smlouvu se zachováním dosavadního distribu-
torského ísla, ru í za závazky takového p vodního distributora jen 
tehdy, kdy�ž se oba dva oddíly FM GROUP dohodly na takovémto 
p evzetí závazk . Ustanovení bodu 5.9. vý�še se nevyu�žije v p ípadech 
uvedených v tomto bodu. 

6. Záv re ná ustanovení
6.1. Tyto v�šeobecné podmínky upravují právní vztahy mezi FM 
GROUP Czech a distributorem, kterého s FM GROUP Czech spo-
juje distributorská smlouva anebo odb ratelská smlouva. Ustano-
vení pravidel jiných oddíl  FM GROUP mohou upravovat n které 
zále�žitosti regulované ustanoveními t chto pravidel rozdíln  vzhle-
dem k rozdíl m v právních p edpisech platných v r zných zemích.
6.2. V zále�žitostech, které nejsou upravené ustanovením t chto 
pravidel, se uplatní právní ád eské republiky, v etn  ob anského 
zákoníku.
6.3. V p ípad  zji�št ní neplatnosti anebo neú innosti kteréhokoliv 
z ustanovení pravidel, z stávají ostatní ustanovení závazná. Dle 
dohody stran namísto neplatných anebo neú inných ustanovení vs-
toupí ustanovení platné a ú inné, které v co mo�žná nejvy�š�ší mí e plní 
cíle vyjád ené v ustanoveních, která se ukázaly být neplatné anebo 
neú inné.
6.4. FM GROUP Czech je oprávn n z vá�žných d vod  provést 
zm ny v�šeobecných podmínek, o kterých bude ka�ždý distributor 
FM GROUP Czech písemn  anebo jiným zp sobem informován 
(elektronicky, vyv �šení na www.fmgroup.cz). Za vá�žné d vody se 
pova�žuje zejména: nutnost p izp sobení ustanovení v�šeobecných 
podmínek platným právním p edpis m, d le�žité zm ny skutkových 
anebo právních okolností. 
6.5. Ve lh t  14-ti dní ode dne obdr�žení oznámení (dozv d ní se 
o této skute nosti ze zprávy vyv �šené na www.fmgroup.cz) bude 
mít distributor právo vyjád it odmítnutí souhlasu s navrhovanou 
zm nou pravidel. Nep edlo�žení písemného prohlá�šení o odmítnutí 
vyjád ení souhlasu v uvedené lh t  bude pova�žováno za akceptování 
navrhované zm ny. Odmítnutí vyjád ení souhlasu s navrhovanou 
zm nou pravidel, které bude p edlo�žené ve stanovené lh t , bude 
pova�žováno za výpov  distributorské smlouvy anebo odb ratelské 
smlouvy podle bodu 5.1. t chto pravidel.


