
Obchodní podmínky Affiliate programu Muziker 
1. Obecná ustanovení  

1.1 Provizní program provozuje společnost Muziker, a.s., dále jen Poskytovatel. 
1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner.  
1.3 Partner propaguje zboží Poskytovatele svými marketingovými aktivitami a to na 
webových stránkách, na diskusních fórech, emailem, na sociálních sítích, pomocí PPC 
kampaní.   
 

2. Práva a povinnosti Partnera  
 
2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském 
programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené 
provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.  
2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskusních 
fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky nebo s dobrými 
mravy.  
2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo jím nabízeného zboží.  
2.4 Partner nebo rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem si 
nesmí objednat zboží Poskytovatele přes provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, nemá 
nárok na vzniklou provizi.  
2.5 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu softwaru před zneužitím 
třetí stranou.  
2.6 Partner smí na propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které 
jsou jím za tímto účelem poskytnuty. 
2.7 Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoli pozměňovat HTML kódy, 
grafickou podobu nebo obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu 
Poskytovatelem pro použití v rámci kampaně. 
2.8 Je přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na 
diskusních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna 
taková aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a 
uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud 
nebyly vyplaceny.  

3. Práva a povinnosti Poskytovatele  

3.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze 
Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního 
účtu. 
3.2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích 
zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na 
vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém 
prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu 
odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nepatří Partnerovi provize. 
3.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů 
zapojených v provizním programu.  
3.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za ním uskutečněné schválené konverze 
provizi podle článku IV. těchto obchodních podmínek. 



3.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které 
Partner chce v kampani použít. 
3.6 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních 
podmínkách musí Poskytovatel Partnera upozornit.  

 

4. Provize  

4.1 Partner obdrží provizi tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 30 dní od posledního 
kliknutí z Partnerových stránek. 

4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí Poskytovatelem dané lhůty na možnost 
vrácení peněz zákazníkovi. 

4.3 Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a úplnému uhrazení 
zboží propagované v kampani. 

4.4 Za zrušené nebo stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.  
4.5 Výše provize je 5% z ceny Nákupu bez DPH. Na služby (například doprava) se nárok na 

provizi nevztahuje. 

5. Výplata provize  

5.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je 
vyšší než 1000 Kč.  
5.2 Pokud partner překročí tuto částku, má možnost požádat o vyplacení své provize 
prostřednictvím provizního softwaru. Na základě žádosti Partnera mu bude zaslán report, ve 
kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner 
nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení 
práce.  
5.3 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 30 dní.  

Motivační Provizní systém 

A. Provizní systém pro stávající Partnery 

(tj. Partneři, kteří jsou zaregistrovaní v Provizním systému eshopu www.muziker.cz 
v předchozím kalendářním roce) 

Partner obdrží speciální roční odměnu v případě, že meziroční nárůst obratu daného 
Partnera bude o 20 % vyšší, než v předchozím roce. Roční peněžní odměna představuje 0,5 
%  z celoročního obratu navíc. 

Nebo roční peněžní odměnu ve výši 1 %  z celkového ročního obratu v případě, že jeho 
obrat za daný kalendářní rok přesáhne 500 000 Kč. 

B. Provizní systém pro nové Partnery 

(tj. Partneři, kteří se zapojili nebo nově zapojí do Provizního systému eshopu 
www.muziker.cz v právě probíhajícím roce) 

Nově zapojený Partner získává nárok na peněžitou odměnu ve výši 1 %  z celkového ročního 

http://www.muziker.cz/
http://www.muziker.cz/


obratu v případě, že jeho obrat za daný kalendářní rok přesáhne 500 000 Kč. 

Odměny z motivačního programu budou vypláceny nejpozději 60. den v následujícím roce. 

6. Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy 

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  
6.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, popřípadě také odstoupením od 
Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno 
elektronickou formou. 
6.3 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. 
6.4 V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení 
povinností Partnera dle těchto podmínek má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy s 
okamžitou účinností. 
6.5 V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo legislativy vznikla 
Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši. Výše škody se nesnižuje o 
nevyplacené provize. 

7. Osobní údaje 

7.1 Partner dává svojí registrací do Affiliate programu Muziker souhlas se shromažďováním a 
zpracováním svých osobních údajů a jejich využití pro marketingové účely Muziker.  
7.2 Nakládání s osobními údaji podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.  
7.3 Souhlas s nakládáním s osobními údaji může být kdykoli Partnerem odvolán. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Elektronická smlouva i Obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem a předpisy 
souvisejícími.  
8.2 Muziker si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek Affiliate programu. 
8.3 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 25.1.2016. 


