
Obchodní podmínky pro Affiliate program (OPA) 
Pro e-shop „mrňatům.cz“ – www.mrnatum.cz 

Provozovatel internetového obchodu:  
Název:    Jan Švehla 

Sídlo/bydliště:  Jirkovská 224, 431 11 Otvice 

IČ:   74161687 

Bankovní spojení:  2113446614/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Telefon:   +420 777 653 695 

Email:   mrnatum@mrnatum.cz 

Kontaktní adresa:  Jirkovská 224, 431 11 Otvice 

Provozovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany partnera reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3 

pracovních dnů. Dále jen „Provozovatel“. 

Partner 

Partner je subjektem, který je schválený a následně přijatý provozovatelem do jeho affiliate programu, a který bude na základě provozovatelem 
zadaných unikátních kódů šířit tyto kódy mezi potenciální zákazníky za účelem jejich použití při nákupu na e-shopu provozovatele. Dále jen 
„Partner“.  

Provizní systém 

Provozovatel v rámci internetového obchodu na webové stránce www.mrnatum.cz vygeneruje Partnerovi unikátní kód, který pak Partner bude 
rozšiřovat mezi potenciálními zákazníky, a to buď ústně, písemně, elektronicky nebo umístěním na svých webových stránkách. Provozovatel v 
souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Provozovatel prodá svým zákazníkům na základě použití unikátního 
kódu zprostředkovaného Partnerem.   

Podmínky vstupu do Affiliate programu 

Žadatel, který má zájem stát se Partnerem v Affiliate programu, se musí registrovat na e-shopu www.mrnatum.cz, aby k jeho uživatelskému 
jménu mohl být vygenerován unikátní kód. Po dokončení registrace musí Partner písemně kontaktovat Provozovatele, a to elektronicky na adresu 
mrnatum@mrnatum.cz nebo objednavky@mrnatum.cz, v tomto e-mailu uveden své uživatelské jméno a informaci, že chce být registrován jako 
Affiliate partner. Jakmile Provozovatel obdrží tuto žádost, neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) vygeneruje unikátní kód a elektronicky 
jej zašle žadateli, který se tímto stává Partnerem v Affiliate programu. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito 
podmínkami.   

Používání unikátních kódů 

Partner je oprávněn nabízet potenciálním zákazníkům pouze svůj unikátní kód obsahující slevu při nákupu v internetovém obchodě 
Provozovatele, který Provozovatel poskytl Partnerovi. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, 
které neobdržel od Provozovatele. V případě, že Partner takovou svou povinnost poruší, ztrácí nárok na odměnu z nákupu, který zákazník 
uskutečnil s takovou slevou, slevovým kódem nebo podobnou nabídkou. V případě, že Partner nabídne jiný než přidělený unikátní kód od 
Provozovatele, je toto bráno jako hrubé porušení těchto obchodních podmínek. V takovém případě Provozovatel ukončí veškerou obchodní 
činnost s Partnerem, smaže či zneplatní jeho unikátní kód a je oprávněn nevyplatit mu všechny provize za dokončené objednávky přivedených 
zákazníků, které budou prokazatelně uskutečněny v době od porušení těchto OPA až do smazání a zneplatnění unikátního kódu. 

Unikátní kódy používané v rámci Affiliate programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Affiliate programu.  

Jakékoli použití unikátních kódů překračující rámec OPA, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno resp. vyžaduje předcházející 
písemný souhlas provozovatele Affiliate programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V 
ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů. 

http://www.mrnatum.cz/
mailto:mrnatum@mrnatum.cz


Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být 
prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší Provozovateli (Jan Švehla, Jirkovská 
224, 431 11 Otvice, IČ 74161687) za každé Partnerovo porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč.  

Základy pro poskytování odměny (provize) 

Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi provizi, která náleží Partnerovi v případě, že potenciální zákazník navštíví webové stránky 
www.mrnatum.cz a zde uskuteční nákup, při jehož dokončení použije unikátní kód, který získal od Partnera, plně uhradí celkovou částku 
objednávky a nevrátí zboží během zákonné 14 denní lhůty. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá provize ve výši od 5 % z celkové ceny 
objednaného zboží vč. DPH z každého realizovaného obchodu zákazníka. 

Partner obdrží odměnu tehdy, pokud zákazník uskuteční nákup a při dokončení objednávky použije unikátní kód Partnera. Nárok na odměnu 
vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník prokazatelně uhradil objednávku v plné výši a uplyne zákonná 14 denní lhůta na vrácení zboží. Uhrazením 
objednávky v plné výši se rozumí bezhotovostní převod finančních prostředků na účet Provozovatele, a to jak převodem, nebo pomocí online 
platební brány, dále úhrada (hotovostní i bezhotovostní) dobírky přepravní službě. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud zákazník zakoupené 
zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami Provozovateli vrátí. 

Základní výše provize Partnera je 5 % z celkové částky zakoupeného zboží ze strany zákazníka, který použil unikátní kód a roste s počtem 
přivedených zákazníků. Zvyšování výše provize podléhá přivedení většího počtu zákazníků, kteří použijí unikátní kód při dokončení nákupu na e-
shopu Provozovatele. Provozovatel zašle Partnerovi po schválení jeho registrace a po vytvoření unikátního kódu důvěrný dokument upravující 
výši provize a výši slevy pro přivedeného zákazníka.  

Partner se zavazuje, že dokument týkající se výše jeho provize a výše slevy pro přivedeného zákazníka, nebude poskytovat třetím osobám, 
zveřejňovat ho a šířit ho ať už v písemné, elektronické nebo jakékoli jiné podobě. Porušení tohoto bodu je bráno jako podstatné porušení smlouvy 
a Provozovatel je oprávněn ukončit spolupráci bez výpovědní lhůty.  

Partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako například doprava, doběrečné apod. 

Vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik v administračním systému e-shopu. Partner obdrží na konci každého měsíce výpis 
uskutečněných transakcí, při kterých byl využit jeho unikátní kód. 

Provize je vyplácena pouze na bankovní účet Partnera, jehož číslo a kód banky Partner elektronicky (e-mailem) poskytne Provozovateli.  

Provize bude považována za uhrazenou okamžikem připsání částky provize na bankovní účet Partnera.  

Osobní údaje 

Partner dává přihlášením do Affiliate programu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení. 

Osobní údaje Provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Affiliate programem, s 
jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí. 

Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu. 

Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může Partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na 
mrnatum@mrnatum.cz.  

Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy 

Smlouva o Affiliate programu je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli vypovědět. 

Výpovědní doba činí v takovém případě 5 pracovních dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 

Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o 
nepodstatné porušení. 

Po ukončení smluvního vztahu Provozovatel smaže / zneplatní unikátní kód Partnera, o čemž Partnera elektronicky (e-mailem) informuje.  

 



Závěrečná ustanovení 

Tyto OPA upravují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem. 

Provozovatel si vyhrazuje právo OPA měnit bez souhlasu Partnera. Aktualizované OPA zasílá Provozovatel Partnerovi e-mailem 5 pracovních dní 
před účinností nových OPA. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými OPA, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V 
případě, že Partner oznámí nesouhlas s novými OPA, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových OPA. 

Strany se dohodly, že veškerá komunikace dle této smlouvy bude probíhat elektronicky, a to pro Provozovatele na emailovou adresu 
mrnatum@mrnatum.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích při registraci na e-shopu 
www.mrnatum.cz. 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách 
neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Provozovatele a prvním přihlášením Partnera do Affiliate programu.  

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. listopadu 2017. 


