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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PARTNERSKÝ PROGRAM 

PRO VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE EINTRANET,  

provozované firmou Schindler Systems, s.r.o., 

se sídlem V Edenu 380, 250 83, Škvorec, IČ: 27902510, DIČ: CZ27902510, 

zapsané u městského soudu v Praze spis C 125338, dne 12.6.2007, 

 

 

Článek I – Smluvní strany 

1. Schindler Systems, s.r.o., se sídlem V Edenu 380, 250 83, Škvorec, IČ: 27902510, DIČ: 

CZ27902510, zapsané u městského soudu v Praze spis C 125338, dne 12.6.2007, (dále jen 

„poskytovatel“), 

2. Osoba (fyzická či právnická), která se zaregistrovala do partnerského programu pro využívání 

aplikace eIntranet a která nebyla zbavena odpovědnosti k právním úkonům (dále jen 

”partner“). 

 

Článek II – Předmět smluvního vztahu 

1. Předmětem tohoto smluvního vztahu je propagace webové aplikace eIntranet ze strany 

partnera za účelem získání nového zákazníka pro poskytovatele. 

2. Pomocí přiděleného unikátního kódu pro uzavírání objednávek poskytovatel identifikuje 

zákazníky, kteří přichází na základě propagace partnera v rámci partnerského programu.  

 

 

Článek III – Podmínky 

1. Pokud se chce partner zúčastnit partnerského programu společnosti, musí se registrovat 

vyplněním a odesláním formuláře dostupného na internetové stránce 

http://www.eintranet.schindler-sys.local/cs/partnersky-program . 

2. Údaje uvedené při registraci partnerského účtu musí být pravdivé a udržované v platnosti po 

celou dobu trvání partnerského účtu. Pokud se některé informace změní, je partner povinen 

tyto informace okamžitě aktualizovat. 

3. Partner vždy vystupuje pod svým vlastním jménem, nikoliv jako zástupce či jednatel 

poskytovatele.  

http://www.eintranet.net/
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4. Poskytovatel má právo přijmout nebo odmítnout žádost potencionálního partnera, a to bez 

udání důvodů. O tom, zda byla žádost o registraci do partnerského programu potvrzena, bude 

partner informován emailem. 

5. Partner se zavazuje, že nabídku služeb poskytovatele bude provádět legální cestou (SPAM či 

jiné formy nekalé propagace jsou vyloučeny).  

6. Nárok na provizi partnerovi vzniká při objednávce ze strany jeho klienta některého z tarifů pro 

provoz aplikace eIntranet dle platného ceníku uvedeného na www.eintranet.net.  

7. Výše provize pro partnera činí 30 % ze zaplacené částky ze strany jeho klienta poskytovateli.  

8. Partner bere na vědomí, že provize je připisována až po řádném zaplacení objednávky jeho 

klientem (novým zákazníkem poskytovatele), a to do 30 dnů od zaplacení faktury za vybraný 

tarif ze strany klienta.   

9. Partner bere na vědomí, že v případě narušení systému či ztrátě dat je pro stav provizí partnera 

určující poslední učiněná platba poskytovatelem před vzniklou situací.  

10. Partnerský účet, který nevykazoval v průběhu 12 měsíců žádný pohyb provizí, může být 

poskytovatelem zrušen bez nároku na výplatu provizí.  

11. Partner tímto souhlasí s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, § 2445 až § 2454.  

 

 

Článek IV – Výplata odměny 

1. Partnerovi náleží provize, pouze pokud byla objednávka učiněna řádně, za použití prostředků 

k tomu určených.  

2. Výplata odměny je odvislá od právní formy partnera a řídí se následujícím postupem:  

a) pro fyzické osoby nepodnikající - při požádání o výplatu provize bude automaticky vygenerována 

žádost partnera o výplatu provize; partner souhlasí s tím, že žádost bude za něj vystavena 

poskytovatelem 

b) pro fyzické osoby podnikající, právnické osoby - při požádání o výplatu provize bude automaticky 

vygenerován rozpis nároku na provizi, na základě kterého partner vystaví poskytovateli fakturu 

(daňový doklad); rozpis nároku na provizi bude nedílnou součástí faktury (jako příloha). Je-li dealer 

plátcem DPH, musí faktura obsahovat také rozúčtování DPH. 

3. Provize mohou být partnerovi zaslány pouze na bankovní účet partnera.  

4. V případě platby na zahraniční bankovní účet platí bankovní poplatky (BEN) příjemce platby.  

5. Variabilní symbol uváděný při platbě je roven číslu dokladu o vyúčtování partnerské provize. 

http://www.eintranet.net/
http://www.eintranet.net/
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6. Splatnost přiznané provize je 30 dnů od vystavení dokladu o vyúčtování partnerské 

provize/faktury. Tato doba může být prodloužena, pokud výplatě provize brání okolnosti 

způsobené třetími stranami či závažné důvody.  

7. Výše provize pro partnera činí 20 % ze zaplacené částky bez DPH ze strany jeho klienta 

poskytovateli.  

8. Před požádáním o výplatu provize je povinností partnera zkontrolovat, zda jeho kontaktní 

údaje vč. čísla účtu jsou aktuální. Za uvedení chybného čísla bankovního účtu partnerem 

nenese poskytovatel odpovědnost. Po realizaci platby na účet uvedený partnerem se výplata 

provize považuje za uzavřenou.  

9. Partner bere na vědomí, že částka, kterou obdržel od poskytovatele, je nezdaněná a její 

zdanění, v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění, je na 

partnerovi.  

10. Poskytovatel se zavazuje vyplatit partnerovi příslušnou částku, pokud partner splnil všechny 

uvedené podmínky. 

 

 

Článek V – Práva a povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel má právo okamžitě ukončit spolupráci s partnerem bez možnosti odvolání, pokud 

má podezření, že partner propaguje aplikaci eIntranet způsobem, který je v rozporu s těmito 

všeobecnými podmínkami, dobrými mravy či zákony ČR či EU. 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení zamítnout účast partnera v partnerském 

programu, tedy zejména nepřijmout ho za partnera nebo ho kdykoliv z partnerského programu 

vyloučit a ukončit s ním okamžitě smluvní vztah. 

3. Poskytovatel eviduje zisky z přivedených zákazníků a vypočítává partnerské provize 

realizované přes partnerský program. 

 

 

Článek VI – Práva a povinnosti partnera 

1. Partner hradí veškeré náklady spojené s jeho propagací webové aplikace eIntranet. 

2. Partnerský program je určen pouze pro účast zaregistrovaných a schválených partnerů. 

Partner nesmí otevírat partnerské účty jménem jiných účastníků. Otevírání partnerského účtu 

pro třetí stranu, zprostředkovávání partnerského účtu nebo přenesení účtu není akceptováno. 

3. V případě zneužití těchto podmínek partnerského programu partnerem, a to i pouze ve fázi 

pokusu, zejména v případě partnerova pokusu získat či získání neoprávněné provize, nebo při 

http://www.eintranet.net/
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podezření poskytovatele na jakékoliv nekalé či podvodné jednání partnera, za které se 

považuje i nekalé či podvodné jednání s ním propojeného či ve shodě jednajícího přivedeného 

zákazníka, je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní spolupráci s partnerem, 

přičemž partnerovi zaniká nárok na vyplacení jakékoliv splatné i nesplatné provize.  

4. Partner bere na vědomí, že poskytovatel může kdykoli uzavřít smlouvy s jinými partnery za 

stejných či odlišných podmínek, než které byly poskytnuty partnerovi. 

5. Partner nesmí za žádných okolností jednat způsobem, kterým by mohl ohrozit bezúhonnost 

poskytovatele. 

 

 

Článek VII – Platnost a ukončení 

1. Partnerský program představuje smluvní vztah mezi poskytovatelem a partnerem založený 

postupem uvedeným v těchto všeobecných podmínkách, které jsou pro každého účastníka 

tohoto smluvního vztahu závazné a s nimiž partner vyjadřuje svůj souhlas svým přihlášením do 

partnerského programu. Partnerský program je jako smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou 

a každý jeho účastník je oprávněn jej kdykoliv ukončit bez uvedení důvodu emailem nebo jiným 

vhodným způsobem. 

2. Jakékoliv ukončení partnerského programu nezbavuje účastníky tohoto smluvního vztahu 

dostát svým povinnostem dle těchto všeobecných podmínek. 

 

Článek IV – Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel se zavazuje, že na žádost partnera zruší jeho účet, včetně údajů zadaných při 

registraci partnera. V případě zrušení partnerského účtu nemá partner nárok na vyplacení 

provize v rámci partnerského systému.  

2. Partner se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele aplikace o zjištěné bezpečnostní či 

technické závadě, která vznikla během provozu aplikace, a to prostřednictvím e-mailu 

zaslaného na adresu info@eintranet.net.  

3. Pokud partner poruší některý z výše zmíněných bodů, bude mu okamžitě zrušen partnerský 

účet, bez nároku na výplatu provize.  

4. Poskytovatel nebude odpovídat za nepřímé, mimořádné nebo následné škody (nebo jakékoliv 

ztráty příjmů, zisku nebo dat) vzniklé ve spojení s tímto ujednáním o partnerském programu. 

5. Partner souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od poskytovatele.  

http://www.eintranet.net/
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6. V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek stane neplatné či 

nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.  

7. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 13.9. 2016.  

http://www.eintranet.net/

