VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO
(AFFILIATE) PROGRAMU SPOLEČNOSTI MAXI-TIP A.S.
(dále jen „Podmínky“)
I.
DEFINICE A VÝKLAD
1/ Pokud z kontextu těchto Podmínek nevyplývá něco jiného, budou mít v těchto
Podmínkách následující slova a slovní spojení význam, který je jim přiřazen níže:
Affiliate Partner

znamená osobu, jež se společností MAXI-TIP uzavřela Smlouvu, jejíž
součástí jsou tyto Podmínky;

Affiliate program

znamená program, v rámci něhož Affiliate Partner zajišťuje pro
společnost MAXI-TIP Aktivní klienty a společnost MAXI-TIP za to při
splnění sjednaných podmínek poskytuje Affiliate Partnerovi odměnu;

Aktivní klient

znamená Zákazník společnosti MAXI-TIP, který má trvalé konto a
který v Aplikaci uskuteční minimálně jednu online Kurzovou sázku
v průběhu kalendářního měsíce, jež bude v příslušném kalendářním
měsíci v centrálním systému společnosti MAXI-TIP vyhodnocena, a
který (i) se registroval na internetových stránkách společnosti MAXITIP pod Kódem Affiliate Partnera; nebo (ii) vstoupil do Aplikace
z Partnerské internetové stránky přes Reklamní prostředky a po
takovémto vstupu do Aplikace se v Aplikaci registroval;

AML zákon

znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů;

Aplikace

znamená internetovou aplikaci společnosti MAXI-TIP, pomocí níž
může Zákazník (Aktivní klient) za podmínek stanovených v Herním
plánu realizovat své Kurzové sázky online;

Celkové Výhry

znamená objem všech Výher z online Kurzových sázek uzavřených
v Aplikaci Aktivními klienty, které byly v příslušném měsíci
v centrálním systému společnosti MAXI-TIP vyhodnoceny jako
výherní;

Celkový Obrat

znamená objem všech vkladů (bez manipulačního poplatku) přijatých
na online Kurzové sázky, které byly uzavřeny v Aplikaci Aktivními
klienty a jež byly v příslušném kalendářním měsíci v centrálním
systému společnosti MAXI-TIP vyhodnoceny;

Čistý zisk

znamená částku odpovídající 50 % Hrubého zisku;

Herní plán

znamená herní plán pro provozování Kurzových sázek společnosti
MAXI-TIP a/nebo herní plán pro provozování online Kurzových
sázek společnosti MAXI-TIP;

Hrubý zisk

znamená částku vypočtenou jako Celkový Obrat za příslušný
kalendářní měsíc ponížený o Celkové Výhry za příslušný kalendářní
měsíc a vyplacené bonusy Aktivním klientům;
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Kód

znamená kombinaci čísel a písmen, která je pro účely těchto Podmínek
a Affiliate programu přidělena Affiliate Partnerovi.

Kurzová sázka

znamená hru, které se účastní sázející ve smyslu Zákona o
hazardních hrách tím, že zaplatí vklad, jehož návratnost se
nezaručuje. Specifikem Kurzových sázek je skutečnost, že Výhra je
podmíněna uhodnutím (správným tipem) sportovních výsledků nebo
pořadí ve sportovních soutěžích a závodech či uhodnutí jiných
sázkových příležitostí vypsaných společností MAXI-TIP. Výše
Výhry je přímo úměrná kurzu, ve kterém byla Kurzová sázka přijata,
a výši vkladu;

MAXI-TIP

znamená společnost MAXI-TIP a.s., IČO: 25689053, se sídlem
Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 5512

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Partnerská
internetová
stránka

znamená jednu nebo více internetových stránek provozovaných
Affiliate Partnerem, na níž nebo na nichž jsou v souladu s Podmínkami
umístěny Reklamní prostředky, a jejímž nebo jejichž prostřednictvím
Affiliate Partner zajišťuje pro společnost MAXI-TIP Aktivní klienty;

Podmínky

znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky partnerského (affiliate)
programu společnosti MAXI-TIP, včetně všech jejich případných
změn;

Reklamní
prostředky

znamená odkazy, loga, bannery, textové odkazy, kurzy a jiné
reklamní prostředky poskytnuté Affiliate Partnerovi společností
MAXI-TIP (nebo i jinak) za účelem jejich umístění na Partnerské
internetové stránce;

Smlouva

znamená smlouvu o spolupráci a podmínkách affiliate programu,
kterou se společností MAXI-TIP uzavřel Affiliate Partner
prostřednictvím internetového formuláře společnosti MAXI-TIP a
jejíž součástí jsou Podmínky;

Smluvní strana

znamená společnost MAXI-TIP a/nebo Affiliate Partnera;

Výhra

znamená peněžní částku, která je vyplacena sázejícímu (výherci)
při splnění podmínek stanovených příslušným Herním plánem pro
danou hru;

Zákazník

znamená zákazník společnosti MAXI-TIP, s nímž společnost MAXITIP v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti online
Kurzových sázek provádí obchod nebo vstupuje do obchodního vztahu
ve smyslu § 4 AML zákona;

Zákon o
hazardních hrách

znamená zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2/ Slova v čísle jednotném zahrnují číslo množné a naopak.
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II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1/ Společnost MAXI-TIP je společností činnou v oblasti Kurzových sázek.
2/ Affiliate Partner je osobou mající zájem zajišťovat pro společnost MAXI-TIP Aktivní
klienty a účastnit se tak Affiliate programu společnosti MAXI-TIP.
3/ Affiliate Partnerovi je pro účely Affiliate programu přidělen Kód. Kód si Affiliate Partner
zvolí sám v průběhu registrace (pokud již navrhovaný Kód někdo používá, musí zvolit
jiný)
III.
VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1/ Aby se mohl Affiliate Partner zúčastnit Affiliate programu společnosti MAXI-TIP, musí
požádat společnost MAXI-TIP o uzavření Smlouvy vyplněním a odesláním registračního
formuláře dostupného na internetové stránce partneri.maxitip.cz Registrační formulář musí
obsahovat pouze pravdivé údaje. Odesláním registračního formuláře souhlasí žadatel o
uzavření Smlouvy s tím, že součástí Smlouvy budou tyto Podmínky.
2/ Společnost MAXI-TIP má právo přijmout nebo odmítnout žádost, a to bez udání důvodů. O
tom, zda byla žádost o registraci do Affiliate programu potvrzena, bude žadatel o uzavření
Smlouvy informován e-mailem. K uzavření Smlouvy s Affiliate Partnerem dochází
okamžikem, kdy společnost MAXI-TIP přijme žádost o uzavření Smlouvy a informuje o
tom žadatele.
3/ Po přijetí žádosti společnost MAXI-TIP zašle Affiliate Partnerovi e-mailem kopii těchto
Podmínek.
III.
PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
1/ Affiliate Partner bude zajišťovat pro společnost MAXI-TIP Aktivní klienty.
2/ Společnost MAXI-TIP dále dává Affiliate Partnerovi k dispozici výběr Reklamních
prostředků, přičemž Affiliate Partner umístěním Reklamních prostředků na Partnerské
internetové stránce umožní uživatelům své internetové stránky přejít přímo do Aplikace a
tím bude zajišťovat pro společnost MAXI-TIP Aktivní klienty. Společnost MAXI-TIP
bude prostřednictvím odkazových kódů identifikovat Zákazníky (Aktivní klienty), kteří
vstupují do Aplikace z Partnerské internetové stránky.
3/ Za získané Aktivní klienty se společnost MAXI-TIP zavazuje Affiliate Partnerovi hradit
odměnu uvedenou v čl. V. Podmínek.
4/ Společnost MAXI-TIP má právo okamžitě ukončit spolupráci (odstoupit od smlouvy)
s Affiliate Partnerem bez možnosti odvolání, pokud:
a)

má podezření, že Affiliate Partner využívá odkazy pro jakoukoli formu spamu;
nebo

b)

pokud propaguje službu společnosti MAXI-TIP způsobem, který je v rozporu s
těmito Podmínkami.

5/ Společnost MAXI-TIP dává Affiliate Partnerovi k dispozici vlastní odkaz a reklamní
prostředky. Společnost MAXI-TIP je oprávněna veškeré takové materiály kdykoliv
upravit či jednostranně změnit.
6/ Společnost MAXI-TIP si vyhrazuje právo dle svého uvážení zamítnout účast Affiliate
Partnera v Affiliate programu, tedy zejména ho nepřijmout za Affiliate Partnera nebo ho
kdykoliv z Affiliate programu vyloučit a ukončit s ním okamžitě smluvní vztah postupem
uvedeným v čl. VIII. odst. 1/ Podmínek.
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IV.
PODMÍNKY AFFILIATE PROGRAMU
1/ Zákazník se stane Aktivním klientem provedením registrace v Aplikaci na internetových
stránkách společnosti MAXI-TIP a uskutečněním alespoň jedné vyhodnocené online
Kurzové sázky v Aplikaci v průběhu kalendářního měsíce.
2/ Zákazník může při registraci uvést vedle povinných náležitostí rovněž kód některého
z affiliate partnerů společnosti MAXI-TIP. Obsahuje-li přihláška Zákazníka Kód Affiliate
Partnera, považuje se tento Zákazník za Aktivního klienta registrovaného pod Kódem
Affiliate Partnera. Zákazník se považuje za Aktivního klienta registrovaného pod Kódem
Affiliate Partnera i v případě, kdy jej Zákazník při registraci neuvede, pokud Zákazník
provedl registraci poté, co vstoupil do Aplikace přes Partnerskou internetovou stránku.
Affiliate Partner čerpá výhody Affiliate programu a vzniká mu nárok na odměnu
v každém kalendářním měsíci, v němž zajistí alespoň jednoho Aktivního klienta, přičemž
nárok na odměnu je odstupňován podle následujících statusů:
a)

Základní status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
jednoho Aktivního klienta;

b)

Bronzový status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
pět Aktivních klientů;

c)

Stříbrný status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
dvacet Aktivních klientů;

d)

Zlatý status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
padesát Aktivních klientů;

e)

Platinový status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
sto Aktivních klientů.

f)

Diamantový status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí
alespoň tisíc Aktivních klientů.

g)

Briliantový status – Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci zajistí alespoň
deset tisíc Aktivních klientů.

3/ Pro účely určení statusu Affiliate Partnera v příslušném kalendářním měsíci vzniku
nároku na odměnu se za Aktivního klienta považuje Aktivní klient po dobu dvou let od
registrace v Aplikaci (viz odst. 1/ tohoto článku). Pro účely výpočtu odměny (tj. procent
z Čistého zisku) se při výpočtu Čistého zisku postupuje následovně: (i) u Aktivních
klientů po dobu prvního roku od registrace v Aplikaci se Hrubým ziskem rozumí 100 %
Hrubého zisku, a (ii) u Aktivních klientů po dobu druhého roku od registrace v Aplikaci
se Hrubým ziskem rozumí 50 % Hrubého zisku.
4/ Nárok na odměnu Affiliate Partnerovi vznikne pouze v případě, že měl Čistý zisk za
příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner dosáhl některého ze statusů
specifikovaných v odst. 2/ tohoto článku, kladnou hodnotu. Záporný zůstatek Čistého
zisku v určitém kalendářním měsíci se přitom převádí do následujícího kalendářního
měsíce, a to i opakovaně (kladného zůstatku Čistého zisku bude tedy dosaženo
v kalendářním měsíci, v němž bude mít Čistý zisk kladný zůstatek i po zohlednění
veškerých případných záporných zůstatků Čistého zisku z předchozích kalendářních
měsíců).
V.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1/ Společnost MAXI-TIP bude Affiliate Partnerovi v rámci Affiliate programu hradit
odměnu podle statusu, kterého Affiliate Partner v příslušném kalendářním měsíci dle čl.
IV. odst. 3/ Podmínek dosáhne, a to následovně:
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a)

Za dosažení Základního statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 10 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner Základního
statusu dosáhl;

b)

Za dosažení Bronzového statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 20 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner Bronzového
statusu dosáhl;

c)

Za dosažení Stříbrného statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 25 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner Stříbrného
statusu dosáhl;

d)

Za dosažení Zlatého statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 30 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner Zlatého
statusu dosáhl;

e)

Za dosažení Platinového statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 40 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner Platinového
statusu dosáhl.

f)

Za dosažení Diamantového statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 50 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner
Diamantového statusu dosáhl.

g)

Za dosažení Briliantového statusu náleží Affiliate Partnerovi odměna ve výši 60 %
z Čistého zisku za příslušný kalendářní měsíc, v němž Affiliate Partner
Briliantového statusu dosáhl.

2/ V odměně jsou zahrnuty i veškeré náklady a výdaje, které Affiliate Partnerovi
v souvislosti se zajištěním Aktivních klientů a úhradou odměny případně vzniknou
(včetně veškerých daní, tj. případně i DPH), a Affiliate Partner tedy nemá nárok na jejich
náhradu.
3/ MAXI-TIP po skončení měsíce, v němž Affiliate Partnerovi náleží odměna, předá
Affiliate Partnerovi podklady k vyúčtování (nalezne je v systému či mu jsou zaslány
mailem). Affiliate Partner na základě těchto podkladů vystaví fakturu se čtrnáctidenní
splatností.
4/ V případě, že Affiliate Partner není plátcem DPH, MAXI-TIP mu nezasílá odměnu menší
než 1.000 Kč. Provize mu bude připsána k následující faktuře.
VI.
POVINNOSTI AFFILIATE PARTNERA
1/ Affiliate Partner prohlašuje, že informace poskytnuté společnosti MAXI-TIP v rámci
registrace jsou pravdivé a úplné. Pokud se některé informace změní, je Affiliate Partner
povinen tyto informace okamžitě aktualizovat.
2/ Affiliate Partner hradí veškeré náklady spojené s implementací reklamních prostředků na
Partnerskou internetovou stránku a náklady související se zobrazením reklamních
prostředků.
3/ Affiliate Partner smí použít jen grafiku a materiály vygenerované v Affiliate programu
společnosti MAXI-TIP a nesmí tyto reklamní prostředky jakkoli upravovat.
4/ Odpovědnost za vývoj, provoz, údržbu a obsah Partnerské internetové stránky nese
výhradně Affiliate Partner. Affiliate Partner je odpovědný za to, že obsah stránky nebude
urážlivý, hanlivý nebo nelegální. V takových případech se společnost MAXI-TIP zříká
jakékoli odpovědnosti. Affiliate Partner je dále povinen odškodnit společnost MAXI-TIP
za všechny nároky, škody a náklady (včetně neomezených právních nákladů), které
vzniknou přímo nebo nepřímo z vývoje, provozu, údržby a obsahu Partnerské
internetové stránky.
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5/ Affiliate Partner bude veškeré reklamní prostředky poskytnuté v rámci Affiliate
programu využívat v souladu s těmito Podmínkami a neposkytne je žádné třetí straně.
6/ Affiliate Partner nesmí využít žádné prostředky k umělému zvýšení počtu zobrazení,
kliknutí či k získávání cookie včetně ručních metod.
7/ Společnost MAXI-TIP může poskytnout Affiliate Partnerovi v průběhu trvání Smlouvy
důvěrné informace související s podnikáním, provozováním, používanou technologií,
anebo s Affiliate programem. Affiliate Partner souhlasí, že neposkytne a nezpřístupní
jakékoliv důvěrné informace třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu
společnosti MAXI-TIP a bude využívat důvěrné informace jen ve svůj prospěch.
Povinnosti Affiliate Partnera související s důvěrnými informacemi budou platit i po
ukončení členství Affiliate Partnera v Affiliate programu.
VII.
TRVÁNÍ SPOLUPRÁCE
1/ Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto
Smlouvu kdykoli písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to i bez uvedení důvodu.
2/ Jakékoliv ukončení Affiliate programu nezbavuje účastníky tohoto smluvního vztahu
dostát svým povinnostem dle těchto Podmínek, a to zejména co se týká případné
povinnosti Affiliate Partnera vrátit společnosti MAXI-TIP vyplacenou provizi, na kterou
Affiliate Partnerovi zanikl dle těchto Podmínek nárok.
3/ Po ukončení Affiliate programu je Partner povinen odstranit ze svých stránek všechny
reklamní prostředky společnosti MAXI-TIP.
IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1/ Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této
Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3 a § 1793
Občanského zákoníku.
2/ Společnost MAXI-TIP si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést
jakoukoli změnu v těchto Podmínkách, případně pozastavit či ukončit Affiliate program.
Každá změna Podmínek je platná od zveřejnění jejich nového znění.
3/ Upozornění na změnu nebo novinku bude zveřejněno na stránkách společnosti MAXITIP a v těchto Podmínkách. Úpravy mohou např. zahrnovat změny v rozsahu nabízených
provizí a další změny v pravidlech Affiliate programu.
4/ V případě jakýchkoli sporů týkajících se jakkoli Affiliate programu bude rozhodující
stanovisko společnosti MAXI-TIP.
5/ Affiliate Partner svou účastí v Affiliate programu potvrzuje, že četl tyto Podmínky a
souhlasí s nimi v plném rozsahu.
6/ Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2018.
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