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Příslib odměny 

ve smyslu ustanovení § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Společnost Financial Solutions and Services s.r.o, se sídlem se sídlem Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 

352/215, PSČ: 190 00, IČO: 247 73 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 173167 (dále jen „Poskytovatel“) tímto prohlašuje, že každé osobě, která splní 

rámci akce „DOPORUČ A ZÍSKEJ“ všechny podmínky stanovené v tomto příslibu (dále jen „Příslib“), 

vyplatí Základní odměnu. 

 

 1. Definice  

1.1. Pokud nevyplývá z kontextu jinak, mají následující termíny a výrazy (pokud jsou uvedeny s velkým 

počátečním písmenem) obsažené v tomto Příslibu níže uvedený význam: 

 „Klient“ znamená fyzickou osobu, která si prostřednictvím Webové stránky zřídí Uživatelský účet; 

„Další odměna“ znamená společně mimořádnou odměnu a dodatečnou slevu z ceny Produktu, na 

jejichž poskytnutí vznikne Klientovi nárok poté, co splní veškeré podmínky k jejímu získání stanovené 

Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele a jejich výše jsou specifikovány v Sazebníku 

odměn, který je dostupný na Webové stránce v sekci Klientská zóna;   

„Partner“ znamená třetí stranu, která je obchodním partnerem Poskytovatele a od níž Poskytovatel 

získává provizi za zprostředkování koupě Produktů či uzavření Smluv s Partnerem.   

„Produkt“ znamená vybrané zboží, službu, pojištění či jiný produkt, který je poskytován Parterem a 

který lze objednat, koupit či získat prostřednictvím Webové stránky;  

„Smlouva s Partnerem“ znamená řádně vyplněnou a odeslanou objednávku Produktu a/nebo 

jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi Partnerem a Klientem nebo Zákazníkem, jejímž předmětem je 

koupě, dodávka nebo poskytnutí(-ování) Produktu ze strany Partnera Klientovi nebo Zákazníkovi;  

„Uživatelský účet“ znamená uživatelský účet Klienta, který si Klient zřídí prostřednictvím Webové 

stránky na základě registrace vyplněním požadovaných údajů do elektronického registračního 

formuláře, a jehož prostřednictvím poté přistupuje do svého uživatelského rozhraní, v němž může 

provádět výběr, objednání a platbu Produktů, resp. uzavírat Smlouvy s Partnery; 

„Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele“ znamenají Všeobecné obchodní podmínky 

Poskytovatele ze dne 20.5. 2018, které jsou dostupné na Webové stránce v sekci Klientská zóna;  

„Webová stránka“ znamená webové rozhraní na internetové adrese www.porovnej24.cz;  

„Zákazník“ znamená fyzickou či právnickou osobu, které Klient poskytne nebo pošle link na Webovou 

stránku prostřednictvím jeho Uživatelského účtu; 

„Základní odměna“ znamená základní finanční odměnu, na jejíž uhrazení vznikne Klientovi nárok 

poté, co splní veškeré podmínky k jejímu získání stanovené tímto Příslibem a jejíž výše je 

specifikována v Sazebníku odměn, který je dostupný na Webové stránce v sekci Klientská zóna . 

 

http://www.porovnej24.cz/
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2. Podmínky vzniku nároku na Základní odměnu  

2.1. Klientovi vznikne nárok na úhradu Základní odměny, pokud budou splněny všechny podmínky 
vzniku tohoto nároku stanovené v čl. 2.2. až 2.9. tohoto Příslibu. 

2.2. Klient vyplní všechny požadované údaje (tj. alespoň e-mailovou adresu (namísto e-mailové 
adresy může Klient uvést svůj osobní účet na sociální síti Facebook či svůj účet na Google), 
uživatelské jméno Klienta a heslo) do elektronického registračního formuláře, který je dostupný na 
Webových stránkách, a takto vyplněný elektronický registrační formulář odešle Poskytovateli. Klient 
poté obdrží e-mail s potvrzením registrace, v němž bude uvedeno, že Klientovi byl zřízen Uživatelský 
účet. Klient je oprávněn si na Webové stránce zřídit pouze 1 (jeden) Uživatelský účet.  

2.3. Klient dále vyplní všechny požadované údaje v Uživatelském účtu v sekci „Osobní údaje“ (tj. 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, telefonní kontakt a číslo bankovního 
účtu, který bude veden na jméno a příjmení Klienta) a přijme Všeobecné obchodní podmínky 
Poskytovatele, které jsou dostupné na Webové stránce v sekci Klientská zóna. 

2.4. Klient poskytne či přepošle svůj link na Webové stránky přidělený prostřednictvím Uživatelského 

účtu Klienta Zákazníkovi.  

2.5. Na základě činnosti Klienta uvedené v čl. 2.4. tohoto Příslibu si Zákazník prostřednictvím linku na 

Webové stránky poskytnutého či přeposlaného Klientem v době platnosti automaticky přidělené 

cookie (viz. níže) koupí alespoň jeden Produkt, resp. uzavře alespoň jednu Smlouvu s Partnerem, a 

řádně a včas uhradí cenu Produktu případně první splátku Produktu, pokud Partner umožní 

Zákazníkovi hradit cenu Produktu ve splátkách nebo půjde o pravidelnou úhradu ceny Produktu, a 

řádně a včas splní další své povinnosti vyplývající z koupě Produktu či ze Smlouvy s Partnerem (např. 

minimální dobu plnění), jsou-li takové povinnosti součástí objednávky Produktu či Smlouvy 

s Partnerem.  

Pokud Zákazník otevře (klikne na) link na Webové stránky poskytnutý či přeposlaný Klientem, 

automaticky získá na Webové stránce cookie potřebnou pro měření konverzí. Od tohoto okamžiku 

značně běžet doba 45 (čtyřicetpět) dní, po kterou je tato cookie platná a v níž Zákazník může 

prostřednictvím uvedeného linku poskytnutého či přeposlaného Klientem provést koupi Produktu 

a/nebo uzavřít Smlouvu s Partnerem. Každým dalším otevřením linku na Webové stránky 

poskytnutého či přeposlaného Klientem se platnost uvedené cookie prodlužuje o dalších 45 

(čtyřicetpět) dní. Základní odměna bude uhrazena tomu Klientovi, z jehož poskytnutého či 

přeposlaného linku na Webové stránky Zákazník otevřel Webovou stránku jako poslední před koupí 

Produktu a/nebo před uzavřením Smlouvy s Partnerem. Dokončení koupě Produktu a/nebo 

dokončení procesu uzavření Smlouvy s Partnerem nemá vliv na platnost cookie, tzn. pokud během 

výše uvedené lhůty 45 (čtyřicetipěti) dní Zákazník koupí více Produktů a/nebo uzavře více Smluv s 

Partnery, Klientovi bude uhrazena Základní odměna za všechny Zákazníkem Produkty zakoupené, 

resp. za všechny Smlouvy s Partnery uzavřené prostřednictvím linku na Webové stránky 

poskytnutého či přeposlaného Klientem. Pokud si však Zákazník otevře Uživatelský účet a teprve poté 

koupí Produkt, resp. uzavře Smlouvu s Parterem, platnost výše uvedené cookie zaniká okamžikem, 

kdy si Zákazník otevře Uživatelský účet s tím, že tímto okamžikem se Zákazník stává Klientem.  

2.6. Minimální částka pro uplatnění úhrady Základní odměny je 500,- Kč (slovy: pět set korun 

českých). 
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2.7. Klient u Poskytovatele prostřednictvím svého Uživatelského účtu uplatní nárok na výplatu 

Základní odměny nejpozději ve lhůtě 12 (dvanácti) měsíců ode dne, kdy nastala její splatnost, tj. ode 

dne, kdy Partner uhradí provizi Poskytovateli za zprostředkování koupě Produktu a/nebo uzavření 

Smlouvy s Partnerem a poskytovatel část této provize odpovídající Základní odměně přiřadí k 

Uživatelskému účtu Klienta. V opačném případě nárok na úhradu Základní odměny zaniká. 

2.8. Partner uhradí Provozovateli provizi za zprostředkování koupě Produktu a/nebo uzavření 

Smlouvy s Partnerem. 

2.9. Nastavení prohlížeče na koncovém zařízení Klienta musí umožňovat ukládání cookies. 

 

3. Podmínky vzniku nároku na Další odměnu  

3.1. Klientovi vznikne nárok na úhradu Další odměny, pokud budou splněny všechny podmínky vzniku 

tohoto nároku stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách Poskytovatele, kdy výše této 

Další odměny je uvedena v Sazebníku odměn. 

 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Znění tohoto Příslibu včetně Sazebníku odměn může Poskytovatel kdykoli měnit, doplňovat či jej 

odvolat. Změnu, doplnění či odvolání Příslibu včetně Sazebníku odměn Poskytovatel oznámí 

prostřednictvím Webových stránek. 

3.2. Nárok na Základní odměnu z tohoto Příslibu, na kterou Klientovi vznikl nárok v souladu s tímto 
Příslibem nejpozději do dne, k němuž bude tento Příslib odvolán Poskytovatelem, lze uplatňovat 
nejpozději ve lhůtě 12 (dvanácti) měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude 
tento Příslib odvolán Poskytovatelem. 

3.3. Provozovatel není povinen uhradit Klientovi jakoukoliv Základní odměnu a Klient nemá na 
úhradu Základní odměny nárok v případě, že: 

a) z důvodů na straně Klienta nelze identifikovat objednávku nebo koupi Produktu či uzavření 
Smlouvy s Parterem; 

b) Základní odměna nebyla z jakéhokoliv důvodu potvrzena Partnerem k výplatě; 

c) nebude dosaženo minimálního limitu pro výplatu Základní odměny uvedeného v čl. 2.6. 
tohoto Příslibu; 

d) Uživatelský účet bude zrušen před podáním žádosti o výplatu Základní odměny; 

e) Partner neuhradí Provozovateli provizi za zprostředkování koupě Produktu a/nebo uzavření 
Smlouvy s Partnerem; nebo 

f) Klient uvede při vyplňování požadovaných údajů a/nebo při podání žádosti o vyplacení 
Základní odměny nesprávné či zavádějící informace. 

3.4. Tím, že si Klient zřídí Uživatelský účet, souhlasí i) se zpracováním svých osobních údajů 

Poskytovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
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pozdějších předpisů, a to i pro účely reklamní a marketingové činnosti, vedení databáze zákazníků, 

evidence slev, průzkumu trhu a zasílání či zobrazování informací a obchodních sdělení Klientovi, ii) s 

poskytnutím svých osobních a jiných údajů, které se týkají Klienta, Partnerům za účelem poskytnutí či 

upřesnění Produktů těchto Partnerů, nabízených na Webových stránkách, popř. za účelem uzavření 

Smlouvy s Partnerem týkající se daného Produktu a iii) s tím, aby se Klientovi prostřednictvím 

Webové stránky zobrazovala obchodní sdělení Partnerů obsahující slevové nabídky. Klient je 

oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a to výslovným a 

srozumitelným projevem vůle, tj. buď písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele 

nebo e-mailem adresovaným Poskytovateli a zaslaným Klientem Poskytovateli prostřednictvím 

Uživatelského účtu. V takovém případě však nebude mít nárok na úhradu Základní odměny. 

3.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Klient svůj Uživatelský účet 

déle než 24 (dvacetčtyři) měsíců nevyužívá. 

3.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

tímto Příslibem. 

3.7. Pokud dojde ke zneužití podmínek pro úhradu Základní odměny stanovených v tomto Příslibu 

Klientem nebo k protiprávnímu jednání Klienta, Poskytovatel je oprávněn odmítnout úhradu Základní 

odměny Klientovi.  

 

 


