Obchodní podmínky affiliate programu společnosti eHotel.cz,
s.r.o.
Partnerský program společnosti eHotel.cz, s.r.o. IČ: 24285536, DIČ: CZ24285536,
provozovatele portálu eHotel.cz.
Provizní systém z realizovaných objednávek ubytování uskutečněných třetími osobami.
Registrací na serveru a umístěním reklamní plochy na svých internetových stránkách souhlasí
obchodní partner (dále jen Partner) s těmito podmínkami společnosti eHotel.cz, s.r.o. (dále jen
Provozovatele), s podmínkami provizního systému z realizovaných objednávek uskutečněných
třetími osobami (dále jen Návštěvníky):

Omezení, závazky a ručení affiliate partnera
1. Registrace do Partnerského (affiliate) programu je bezplatná. Partner se registruje
(přihlašuje) do programu tím, že vyplní registrační formulář umístěný na webových
stránkách affiliate.ehotel.cz. Provozovatel může přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
2. Partner má právo inzerovat na svých stránkách ubytovací zařízení, jež jsou součástí
aktuální nabídky na stránkách www.ehotel.cz.
3. Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu
ani s podobným obsahem souviset resp. ho používat:
a. Propagace Provozovatele nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím
zákonům České republiky a na pornografické servery. Na stránkách, které
vyzývají k páchání trestných činů, navádění k trestným činům a ličení násilností,
obsah, který porušuje dobré mravy nebo práva třetích stran.
b. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek Provozovatele.
c. Názvy domén, které obsahují v jakékoliv podobě výraz ehotel.cz nebo ehotel
d. Reklamní formáty Provozovatele nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a
na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam.
e. Publikující subjekty a stránky obsahují, používají nebo u uživatelů instaluji dialer,
Adware a nebo Spyware
f. Cookie dropping, iFrames, reklama ve vrstvách (layers) a popups: vytváření
cookies je dovoleno pouze, když
i. je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek
Provozovatele,
ii. reklamní prostředek Provozovatele je pro uživatele patrný
g. webové stránky “ve výstavbě”
h. Srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může

vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní
konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné.
i. logo eHotel.cz nesmí Partner používat v hlavičce partnerského webu
Při porušení těchto pravidel je Provozovatel oprávněn jednostranně a okamžitě přerušit
spolupráci s Partnerem. Provozovatel je dále oprávněn požadovat po Partnerovi náhradu
škody, kterou mu svým jednáním Partner způsobil.
4. Odměna za vystavení reklamních ploch je vyplácena výhradně formou provize za
realizovanou objednávku uskutečněnou Návštěvníkem za veřejně dostupné ceny,
uváděné jednotlivými portály Provozovatele, který se dostane na stránky Provozovatele
prokliknutím reklamního formátu ze stránek Partnera.
5. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli upravených Partnerem.
Provozovatel zároveň negarantuje žádné minimální počty kliknutí na jakoukoli reklamu,
případně konkrétní částky, které na základě této smlouvy Partner získá.
6. Provize Partnera činí:
a. 5% z částky bez DPH z realizovaných objednávek ubytování na portálu eHotel.cz
b. 6% z částky bez DPH z realizovaných objednávek ubytování na portálu eHotel.cz
pokud Partner dosáhl v předchozím měsíci obratu alespoň 100 000 Kč bez DPH
7. Provize zahrnuje i realizované objednávky Návštěvníka uskutečněné i ve lhůtě 60 dnů od
první návštěvy stránek Provozovatele. Za realizovanou objednávku se považuje
objednávka, která byla řádně odbydlena v ubytovacím zařízení.
8. Partner je oprávněn nahlížet do affiliate systému Provozovatele a kontrolovat údaje, které
se týkají jeho spolupráce s Provozovatelem – počet prokliků, objednávek, aktuální výši
své provize. Partner má možnost v tomto systému též požádat o výplatu provize. Jiný
způsob měření nebude uznán a nebude mít žádný účinek.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na
stránkách Partnerů a okamžitě ukončit spolupráci v případě porušení jakéhokoli bodu
těchto pravidel.
10. Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, kterákoli ze smluvních stran ji může zrušit i
bez udání důvodu písemným oznámením (též emailem). Ukončením spolupráce nejsou
dotčena práva a povinnosti smluvních stran.
11. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních
z příjmů.
12. Pokud je plátcem DPH, k fakturované částce si připočte 21% DPH.
13. Jako příchozí návštěva vedoucí k uznané konverzi nebude považována ani tolerována
návštěva vedoucí z přesměrované návštěvy. Touto návštěvou se rozumí návštěva, která
nevedla z řádného reklamního prostoru partnera (banner, textový odkaz, widget aj.) a byla
pravděpodobně přesměrována automaticky. Toto jednání je považovno za nekalé a může
vést k ukončení spolupráce s partnerem. Zároveň za tyto návštěvy nebudou vypláceny
odměny. Následně Partner ztrácí nárok na jakoukoliv provizi.
14. Při porušení pravidel ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi za
poslední 3 měsíce. V těchto případech si dále Provozovatel vyhrazuje právo na okamžité
vyloučení tohoto partneta z affiliate programu Provozovatele a podniknutí dalších právních
kroků včetně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany partnera.

Reklamní prostředky
1. Veškeré reklamní prostředky používané v rámci affiliate a partnerského programu jsou
chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci partnerského
programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou
nepřípustné.
2. Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení
partnera z partnerského programu. Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje
přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních
prostředků (např. chybné prodejní ceny) na webové stránky partnera.
3. Propagace kampaně emailem na emailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje
souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna.
Registrací do Partnerského programu Provozovatele vyslovuje Partner souhlas se všemi zde
uvedenými podmínkami.

