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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU 
SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Společnost FORTUNA provozuje na území České 
republiky Hazardní hry v souladu se Zákonem 
o hazardních hrách a na základě jednotlivých 
základních povolení vydaných Ministerstvem financí 
České republiky dle schválených Herních plánů. 

1.2 Společnost FORTUNA provozuje Hazardní hry, kterých 
se mohou účastnit registrovaní Sázející, kteří splnili 
všechny podmínky stanovené v Zákoně o hazardních 
hrách a/nebo v příslušném Herním pláně. 

1.3 V souvislosti s provozováním Hazardních her 
společnost FORTUNA organizuje Partnerský program, 
jehož cílem je zajistit ve spolupráci s Partnery 
(i) marketingovou propagaci značky společnosti 
FORTUNA a (ii) získání nových klientů využívajících 
služeb nabízených společností FORTUNA, 
kteří se zaregistrují prostřednictvím Partnerských 
stránek a provedou svůj první vklad na Konto. 

1.4 Partner je právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba, který vlastním jménem provozuje nebo 
spravuje Partnerské stránky a který má zájem 
spolupracovat se společností FORTUNA a zároveň 
prostřednictvím Partnerské stránky propagovat 
značku (vč. webové stránky ifortuna.cz a související 
mobilní aplikace) společnosti FORTUNA a zajišťovat 
prostřednictvím Partnerské stránky nové klienty pro 
společnost FORTUNA, vše v souladu a za podmínek 
stanovených v těchto Podmínkách Partnerského 
programu. 

2. DEFINICE 

2.1 Výrazy použité v textu těchto Podmínek Partnerského 
programu (včetně úvodních ustanovení) začínající 
velkými písmeny mají následující význam: 

„Daň z hazardních her“ znamená procentuální 
vyjádření sazby daně z hazardních her, kterou 
je společnost FORTUNA povinna hradit v souladu 
s platnými právními předpisy v souvislosti 
s příslušným druhem Hazardní hry; 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty v zákonem 
stanovené výši; 

„FORTUNA“ znamená společnost FORTUNA GAME 
a.s., se sídlem Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, Česká republika, IČ: 430 03 575, 
DIČ: CZ43003575, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
944; 

„GGR“ znamená rozdíl mezi přijatými sázkami 
na Hazardní hry (vč. sázek z bonusů) od Klientů 
Partnera a vyplacenými výhrami z Hazardních her 
(včetně výher ze sázek z bonusů) Klientům Partnera. 
GGR zohledňuje také korekce, tj. zrušené sázky, 
chybně zadané sázkové události a ostatní nesprávné 
transakce, které jsou společností FORTUNA opraveny. 
Do GGR se započítávají pouze sázky uzavřené 
na Hazardní hry, které Klienti Partnera uzavřeli 
jako registrovaní Sázející; 

„Hazardní hry“ znamená hazardní hry provozované 
společností FORTUNA na území České republiky 
dálkovým přístupem prostřednictvím internetu; 

„Herní plán“ znamená herní plán, který stanový 
konkrétní pravidla a podmínky provozování 
jednotlivých Hazardních her provozovaných 
společností FORTUNA, který byl schválen 
Ministerstvem financí České republiky. Aktuální znění 
všech Herních plánů pro jednotlivé Hazardní hry 
je k dispozici na webových stránkách 
www.ifortuna.cz; 

„Klienti Partnera“ znamená všechny Nové sázející, 
které Partner za nepřetržitého trvání smluvního 
vztahu zajistil pro Společnost FORTUNA v rámci 
tohoto Partnerského programu prostřednictvím 
Partnerské stránky; 

„Konto“ znamená konto (resp. dočasné konto), které 
společnost zřídí Novému sázejícímu po dokončení 
registrace v souladu s příslušnými Herními plány 
a dalšími dokumenty vydanými společností FORTUNA 
v souvislosti s registrací; 

„Marketingové a správní náklady“ znamená náklady 
vynaložené společností FORTUNA na marketingové 
a ostatní aktivity související s provozováním 
Hazardních her. Marketingové a správní náklady 
rovněž zahrnují správní náklady společnosti FORTUNA 
související s provozováním Hazardních her. 
Marketingové a správní náklady jsou stanoveny 
paušálně a při výpočtu Provize jsou zohledněny 
použitím koeficientu ve výši 0,4; 

„Náklady na Klienty Partnera“ znamená veškeré 
náklady společnosti FORTUNA související s propagací, 
tj. zejména volné sázenky, bonusy vyplácené 
Klientům Partnera, sponzorované turnaje a všechny 

http://www.ifortuna.cz/
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kompenzace vyplacené Klientům Partnera ze strany 
společnosti FORTUNA; 

„NGR“ má význam uvedený v článku 4.1 těchto 
Podmínek Partnerského programu; 

„Nový sázející“ nebo „FTD“ znamená Sázejícího, který 
se v souladu s příslušnými Herními plány 
(i) zaregistroval prostřednictvím stránek ifortuna.cz 
(příp. prostřednictvím aplikace společnosti FORTUNA 
pro mobilní či jiná zařízení) u společnosti 
FORTUNA přes odkaz umístěný na Partnerské stránce,  
(ii) provedl první peněžní vklad na Konto v reálných 
penězích v souladu s příslušným Herním plánem 
a který zároveň (iii) kdykoliv v minulosti již nebyl 
registrovaným klientem společnosti FORTUNA; 

„Partner“ znamená právnickou osobu nebo 
podnikající fyzickou osobu, která v souladu s těmito 
Podmínkami Partnerského programu podala 
u společnosti FORTUNA Přihlášku do Partnerského 
programu a jehož Přihláška byla ze strany společnosti 
FORTUNA schválena; 

„Partnerská stránka“ znamená jednu nebo více 
webových stránek provozovaných nebo spravovaných 
pod vlastním jménem Partnerem, která je svým 
obsahem zaměřena na fyzické osoby starší 18 let; 

„Partnerský program“ znamená program 
provozovaný společností FORTUNA za účelem 
stanoveným v těchto Podmínkách Partnerského 
programu; 

„Podmínky Partnerského programu“ znamená tyto 
všeobecné obchodní podmínky partnerského 
programu společnosti FORTUNA GAME a.s., 
v platném znění; 

„Provize“ znamená odměnu, jejíž výše bude 
stanovena v souladu s těmito Podmínkami 
Partnerského programu za zajištění Nových sázejících 
prostřednictvím Partnerské stránky; Provize bude 
stanovena procentuální částí z NGR Klientů Partnera 
v návaznosti na počet registrací Nových sázejících 
v příslušném kalendářním měsíci, vše za podmínek 
stanovených v těchto Podmínkách Partnerského 
programu; 

„Přihláška“ znamená přihlášku (registrační formulář), 
která je dostupná na Stránkách Partnerského 
programu, jejímž prostřednictvím je možné žádat 
o účast v Partnerském programu; 

„Sázející“ znamená fyzickou osobu, která dovršila 
18 let věku a která v souladu s Herními plány 
dokončila registraci u společnosti FORTUNA, 

resp. fyzická osoba, které bylo v souladu s Herními 
plány zřízeno tzv. dočasné konto; 

„Stránky Partnerského programu“ znamená 
webovou stránku www.fortunaaffiliates.com; 

„Strany“ znamená společně společnost FORTUNA 
a Partnera; 

„Účet Partnera“ znamená zabezpečenou sekci 
v rámci Stránek Partnerského programu, do které 
se Partner přihlašuje prostřednictvím svých 
přihlašovacích údajů přes Stránky Partnerského 
programu; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 

„Zákon o hazardních hrách“ znamená 
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném 
znění; 

„Žadatel o členství“ znamená právnickou osobu nebo 
podnikající fyzickou osobu, která v souladu s těmito 
Podmínkami Partnerského programu odeslala 
společnosti FORTUNA Přihlášku do Partnerského 
programu. 

2.2 Definice uvedené v článku 2.1 těchto Podmínek 
Partnerského programu se použijí obdobně 
pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů. 

2.3 Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace 
v textu těchto Podmínek Partnerského programu 
a nebudou sloužit pro jejich výklad. 

2.4 Odkazy na články objevující se v textu těchto 
Podmínek Partnerského programu jsou odkazy 
na články těchto Podmínek Partnerského programu, 
není-li výslovně uvedeno něco jiného. 

3. ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU 

3.1 Pro účast v Partnerském programu je Žadatel 
o členství povinen vyplnit Přihlášku, která je dostupná 
na Stránkách Partnerského programu. V Přihlášce 
je Žadatel o členství povinen úplně a pravdivě vyplnit 
veškeré údaje stanovené společností FORTUNA. 
Vyplněním a odesláním vyplněné Přihlášky Žadatel 
o členství bezpodmínečně akceptuje tyto Podmínky 
Partnerského programu, jakož i veškerá další pravidla 
stanovená společností FORTUNA pro účast 
v Partnerském programu a zavazuje se je 
bezvýhradně dodržovat. Žadatel o členství zároveň 
prohlašuje, že se před odesláním Přihlášky seznámil 
s pravidly pro vznik nároku na Provizi stanovenými 
v těchto Podmínkách Partnerského programu. 
Za účelem přístupu do zabezpečené sekce Stránek 

http://www.fortunaaffiliates.com/
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Partnerského programu je Žadatel o členství povinen 
si zvolit přihlašovací jméno a heslo, které je povinen 
uvést do Přihlášky a zároveň je povinen uchovat tyto 
údaje v tajnosti. Společnost FORTUNA nenese žádnou 
odpovědnost za zneužití přístupových údajů Žadatele 
o členství, resp. Partnera. 

3.2 Společnost FORTUNA zváží Přihlášku Žadatele 
o členství a prostřednictvím e-mailu jej informuje, 
zda jeho Přihláška byla ze strany společnosti 
FORTUNA schválena či nikoliv. Společnost FORTUNA 
si vyhrazuje právo odmítnout Přihlášku Žadatele 
o členství, a to i bez uvedení důvodu. Na účast 
v Partnerském programu není žádný právní nárok. 
Schválením Přihlášky ze strany společnosti FORTUNA 
se Žadatel o členství stává Partnerem a mezi 
společností FORTUNA a Partnerem vzniká smluvní 
vztah. Každý Partner je oprávněn zaregistrovat 
se do Partnerského programu pouze jednou. 

3.3 V okamžiku, kdy se Žadatel o členství stane 
Partnerem Partnerského programu, zaktivuje 
společnost FORTUNA Partnerovi přístup do Účtu 
Partnera, do kterého se Partner přihlásí 
prostřednictvím přihlašovacích údajů nastavených 
v Přihlášce. V Účtu Partnera společnost FORTUNA 
zpřístupní Partnerovi veškeré dokumenty související 
s účastí Partnera v Partnerském programu, 
marketingové nástroje stanovené společností 
FORTUNA a zároveň také vyúčtování Provize 
za příslušné období za činnosti Partnera v rámci 
Partnerského programu dle těchto Podmínek 
Partnerského programu. 

4. PROVIZE 

4.1 V případě splnění všech podmínek stanovených 
v těchto Podmínkách Partnerského programu 
má Partner nárok na Provizi, která bude stanovena 
procentuální částí z NGR za příslušný kalendářní 
měsíc. NGR bude stanoveno dle následujícího vzorce 
(dále jen „NGR“): 

NGR = GGR * (1 – Daň z hazardních her) * (1 –
Marketingové a správní náklady) – Náklady 
na Klienty Partnera 

4.2 Výše Provize za příslušný kalendářní měsíc je závislá 
na (i) počtu Nových sázejících zajištěných Partnerem 
v příslušném kalendářním měsíci a na (ii) výši 
NGR vygenerovaného Klienty Partnera v příslušném 
kalendářním měsíci. Výše Provize bude stanovena 
podle toho, jaké níže uvedené kritérium 
bude v příslušném kalendářním měsíci splněno: 

POČET NOVÝCH 
SÁZEJÍCÍCH 

NGR (V KČ) VYGENEROVANÉ KLIENTY 
PARTNERA 

VÝŠE 
PROVIZE 

0 0,00 až 24.999,99 10 % 
1 až 10 25.000,00 až 74.999,99 20 % 
11 až 30 75.000,00 až 149.000,99 30 % 
31 až 50 150.000,00 až 249.000,99 40 % 
51 až 100 250.000,00 až 499.999,99 50 % 
101 až 150 500.000,00 až 749.999,99 60 % 
151 a více 750.000,00 až neomezeně 70 % 

V případě, že celkové NGR vygenerované Klienty 
Partnera bude nižší, než je počet Nových sázejících 
zajištěných Partnerem v příslušném kalendářním 
měsíci, potom procentuální sazba pro příslušný 
kalendářní měsíc bude stanovena v závislosti 
na dosaženém NGR za daný kalendářní měsíc a nikoliv 
v závislosti na počtu Nových sázejících zajištěných 
Partnerem v příslušném kalendářním měsíci. Pokud 
NGR vygenerované Klienty Partnera bude vyšší, 
než je počet Nových sázejících zajištěných Partnerem 
pro příslušný kalendářní měsíc, potom procentuální 
sazba pro příslušný kalendářní měsíc bude stanovena 
v závislosti na počtu unikátních Nových sázejících 
v příslušném kalendářními měsíci. Pokud NGR 
vygenerované Klienty Partnera bude záporné, potom 
Provize za příslušný kalendářní měsíc činí 0,00 Kč 
(slovy: nula korun českých). 

Příklad: Pokud například v daném kalendářním měsíci Partner 
zajistí 40 FTD a celkové NGR vygenerované Klienty Partnera bude 
činit 200.000 Kč, získá Partner Provizi ve výši 40 % 
z vygenerovaného NGR, tj. Provize za příslušný kalendářní měsíc činí 
80.000 Kč bez DPH. 

Pokud například v daném kalendářním měsíci Partner zajistí 80 FTD 
a celkové NGR vygenerované Klienty Partnera bude činit 800.000 
Kč, získá Partner Provizi ve výši 50 % z vygenerovaného NGR, 
tj. Provize za příslušný kalendářní měsíc činí 400.000 Kč bez DPH. 
Pokud například v daném kalendářním měsíci Partner zajistí 20 FTD 
a celkové NGR vygenerované Klienty Partnera bude činit 300.000 
Kč, získá Partner Provizi ve výši 30 % z vygenerovaného NGR, 
tj. Provize za příslušný kalendářní měsíc činí 100.000 Kč bez DPH. 

5. ÚHRADA PROVIZE 

5.1 Společnost FORTUNA vypočte za příslušný kalendářní 
měsíc výši Provize, která Partnerovi náleží 
v souvislosti s plněním podmínek Partnerského 
programu, a to vždy po ukončení každého 
kalendářního měsíce trvání účasti Partnera 
v Partnerském programu. Celková výše Provize 
za příslušný kalendářní měsíc bude vždy zobrazena 
ve vyúčtování, které společnost FORTUNA zpřístupní 
Partnerovi v Účtu Partnera, a to vždy nejpozději 
do čtrnácti (14) dnů po ukončení příslušného 
kalendářního měsíce, za který je vyúčtování 
prováděno. Společnost FORTUNA Partnerovi 
neposkytuje žádné záruky ve vztahu k výpočtu 
Provize. 
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5.2 Nárok na výplatu Provize vzniká Partnerovi 
v okamžiku, kdy výše Provize činí více než € 50 
(slovy: padesát euro). Provize bude Partnerovi 
uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), 
který je Partner povinen vyhotovit po zadání 
relevantních údajů prostřednictvím Účtu Partnera 
v období od 15. do 21. dne měsíce následujícího 
po měsíci, za který je Provize hrazena. Splatnost 
daňového dokladu (faktury) činí (i) třicet (30) dnů 
od jeho prokazatelného doručení společnosti 
FORTUNA na stanovenou emailovou adresu a (ii) 
šedesát (60) dnů v případě, že Partner bude 
fakturovat Provizi za více než jeden (1) kalendářní 
měsíc na základě jednoho daňového dokladu 
(faktury). V případě, že je Partner český subjekt, který 
je plátce DPH, bude Provize Partnerovi uhrazena 
výhradně na registrovaný bankovní účet, 
který byl v souladu s platnými právními předpisy 
zveřejněn, v opačném případě bude úhrada Provize 
pozastavena, až do okamžiku splnění této povinnosti. 

5.3 Při vyhotovení daňového dokladu (faktury), je Partner 
povinen používat vždy shodné identifikační číslo 
Partnera, které bylo použito při přihlášení Partnera 
do Partnerského programu, jakékoliv změny 
identifikačního čísla podléhají předchozímu souhlasu 
společnosti FORTUNA, který může být bez uvedení 
důvodu odepřen. V případě, že Partner nemá ve svém 
profilu Účtu Partnera uvedeny údaje nutné 
pro vystavení daňového dokladu (faktury), zejména 
pak identifikační číslo, bude úhrada Provize 
pozastavena do doby doplnění všech stanovených 
údajů. 

5.4 Pokud Partner nesouhlasí s výší Provize, která 
byla společností FORTUNA vypočtena, je povinen 
o této skutečnosti společnost FORTUNA informovat 
nejpozději do deseti (10) dnů od zpřístupnění 
vyúčtování Partnerovi v Účtu Partnera, 
a to elektronicky na e-mailovou adresu 
info@fortunaaffiliates.com, přičemž Partner 
je zároveň povinen uvést veškeré důvody, pro které 
výpočet Provize rozporuje. V případě, že Partner 
nebude ve stanovené lhůtě výši Provize rozporovat, 
platí, že s výší Provize souhlasí. 

5.5 Provize bude společností FORTUNA hrazena 
Partnerovi v souladu s těmito Podmínkami 
Partnerského programu měsíčně dle pravidel 
stanovených v článku 4. těchto Podmínek 
Partnerského programu. V případě, že počet 
unikátních Nových sázejících kdykoliv ve třech (3) 
po sobě jdoucích kalendářních měsících bude nižší, 
než deset (10), potom se Strany dohodly, že pro 
výpočet Provize bude použito NGR vygenerované 
Klienty Partnera, kteří se stali Novými sázejícími 

v období dvanácti (12) měsíců předcházejících měsíci, 
kdy nastala podmínka stanovená v tomto článku. 

5.6 Partner bere na vědomí, že je nezbytné vystavit 
a doručit společnosti FORTUNA řádný daňový doklad 
(fakturu) za příslušný kalendářní měsíc ve lhůtě 
stanovené v článku 5.2 těchto Podmínek. V případě, 
že Partner nedoručí společnosti FORTUNA daňový 
doklad (fakturu) ani do 10. dne třetího (3.) měsíce 
následujícího po měsíci, za který má být Provize 
hrazena, je povinen uhradit společnosti FORTUNA 
smluvní pokutu ve výši 50 % z nevyfakturované 
Provize. V případě, že Partner nedoručí společnosti 
FORTUNA daňový doklad (fakturu) ani do 10. dne 
šestého (6.) měsíce následujícího po měsíci, za který 
má být Provize hrazena, je povinen uhradit 
společnosti FORTUNA smluvní pokutu ve výši dalších 
50 % z nevyfakturované Provize. 

5.7 V případě ukončení účasti Partnera v Partnerském 
programu, má Partner nárok pouze na Provizi 
získanou ke dni ukončení účasti v Partnerském 
programu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
platí, že ukončením účasti Partnera v Partnerském 
programu zaniká Partnerovi nárok na úhradu Provize. 

5.8 Společnost FORTUNA je oprávněna zadržet Partnerovi 
výplatu závěrečné Provize, vyplácené v souvislosti 
s ukončením účasti Partnera v Partnerském 
programu, a to až na devadesát (90) dnů od dne 
ukončení účasti Partnera v Partnerském programu 
tak, aby zajistila vyplacení správné výše Provize. Je-li 
účast Partnera v Partnerském programu ukončena 
ze strany společnosti FORTUNA v souvislosti 
s porušením povinností stanovených v těchto 
Podmínkách Partnerského programu, je společnost 
FORTUNA oprávněna zadržet Provizi Partnera, a to za 
účelem zajištění jakýchkoliv nároků či náhrad 
společnosti FORTUNA, vyplývajících z porušení těchto 
Podmínek Partnerského programu. 

5.9 V případě, že při výpočtu Provize dojde k chybě, 
vyhrazuje si společnost FORTUNA právo na úpravu 
chybně vypočtené Provize, přičemž takto chybně 
vypočtená Provize bude zohledněna v nejbližším 
vyúčtování. 

5.10 V případě důvodného podezření na nezákonné 
a/nebo podvodné jednání či chování ze strany 
Partnera, či Klientů Partnera, je společnost FORTUNA 
oprávněna pozastavit úhradu Provize, a to až do 
odstranění všech důvodných pochybností, které vedly 
k pozastavení úhrady Provize. 

5.11 Nárok na úhradu Provize zaniká v případě podezření 
společnosti FORTUNA, že Nový sázející zajištěný 
Partnerem, je s ním jakýmkoliv způsobem propojený, 

mailto:info@fortunaaffiliates.com
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jedná s ním ve shodě nebo se jedná ve skutečnosti 
o samotného Partnera. V případě takového 
podvodného jednání Partnera mu vzniká povinnost 
zaplatit společnosti FORTUNA na její výzvu smluvní 
pokutu odpovídající vyplacené Provizi za období 
trvání smluvního vztahu. 

5.12 Partner je povinen na žádost společnosti FORTUNA 
vrátit společnosti FORTUNA veškeré finanční 
prostředky, které byly Partnerovi vyplaceny v rámci 
Provize, a to za transakce, které byly generovány 
podvodným nebo zfalšovaným způsobem. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI FORTUNA 

6.1 Společnost FORTUNA přidělí každému Novému 
sázejícímu jedinečný identifikační kód tak, 
aby u Klientů Partnera mohla sledovat údaje 
potřebné pro výpočet Provize za příslušné období. 
Společnost FORTUNA zajistí monitoring a reportování 
aktivit Klientů Partnera, které zprostředkoval Partner. 

6.2 Veškeré náklady související s výrobou marketingových 
materiálů, které budou Partnerem využívány 
v souvislosti s účastí v Partnerském programu, 
hradí společnost FORTUNA. V této souvislosti 
je společnost FORTUNA oprávněna veškeré takové 
materiály kdykoliv upravit či jednostranně změnit. 

6.3 Společnost FORTUNA je povinna hradit Partnerovi 
splatnou Provizi, na kterou získal nárok v souladu 
s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách 
Partnerského programu, není-li v těchto 
Podmínkách Partnerského programu výslovně 
stanoveno jinak. Společnost FORTUNA bude 
poskytovat Partnerovi vyúčtování Provize a vyřizovat 
nezbytnou zákaznickou podporu související s účastí 
Partnera v Partnerském programu. 

6.4 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoli podle 
svého vlastního uvážení odmítnout jakéhokoliv 
potenciálního sázejícího, který projeví zájem 
o uzavření smlouvy se společností FORTUNA 
a registraci, a to i bez uvedení důvodu. Společnost 
FORTUNA je zároveň oprávněna ukončit s jakýmkoliv 
Klientem Partnera smlouvu, a to v případě, že budou 
splněny podmínky předvídané obchodními 
podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách 
společnosti FORTUNA, příp. příslušným Herním 
plánem. 

6.5 V případě, že dojde k nemožnosti uzavírat sázky 
na Hazardní hry provozované společností FORTUNA, 
neodpovídá společnost FORTUNA Partnerovi 
za jakékoliv škody (např. přímé, nepřímé, mimořádné, 
následné) způsobené nemožností uzavírání sázek. 
Společnost FORTUNA zároveň nenese jakoukoliv 

odpovědnost za poruchu, zpoždění nebo přerušení 
provozu stránek ifortuna.cz a/nebo aplikací 
společnosti FORTUNA pro mobilní či jiná zařízení 
sloužících k účasti na Hazardních hrách. 

6.6 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo snížit Provizi 
Partnera v případě, že dle uvážení společnosti 
FORTUNA Partner snížil své úsilí související 
s propagací společnosti FORTUNA dle pravidel 
Partnerského programu a/nebo zprostředkovává 
podstatně méně Nových sázejících než v předchozím 
srovnatelném období. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA 

7.1 Vstupem do Partnerského programu se Partner 
zavazuje prostřednictvím Partnerských stránek 
propagovat společnost FORTUNA, podporovat 
a odkazovat potenciální Sázející na webové stránky 
ifortuna.cz a na uzavření smlouvy a registraci 
s použitím přiděleného odkazu. Přidělený odkaz může 
tvořit jeden či více textových odkazů, bannery či jiné 
marketingové nástroje. Veškeré náklady 
na implementaci přidělených odkazů na Partnerské 
stránky hradí výlučně Partner. 

7.2 Partner je výhradně zodpovědný za obsah a způsob 
marketingových a propagačních aktivit, kterými 
propaguje společnost FORTUNA. Partner se zavazuje 
provádět veškeré činnosti v rámci účasti 
v Partnerském programu vždy profesionálním 
a zákonným způsobem a v souladu s těmito 
Podmínkami Partnerského programu. V této 
souvislosti Partner bere na vědomí, že dle platných 
právních předpisů musí každá reklama na Hazardní 
hru obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 
18 let a zároveň musí být součástí každé reklamy 
viditelné a zřetelné varování: „Ministerstvo financí 
varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout 
závislost.“. 

7.3 Partner se zavazuje nepropagovat společnost 
FORTUNA způsobem, který by byl urážlivý, 
diskriminační, nemravný, nezákonný nebo jinak 
nevhodný, případně obsahující sexuálně explicitní, 
pornografický, obscénní či graficky násilný 
materiál. V této souvislosti je Partner zároveň 
povinen aktivně necílit reklamní činnosti související 
s účastí v Partnerském programu na osoby, které 
nedosáhly zákonný věk pro účast na Hazardních 
hrách. 

7.4 Partner se zavazuje negenerovat návštěvníky 
webových stránek www.ifortuna.cz a/nebo Nové 
sázející z nelegální nebo podvodné činnosti. Porušení 
tohoto ustanovení se považuje za podvod 
a v takovém případě zaniká Partnerovi nárok 
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na úhradu jakékoliv Provize. Partnerovi zároveň 
nevzniká nárok na Provizi z činnosti Partnera jako 
Nového sázejícího (resp. Klienta Partnera), resp. 
pokud se sám Partner účastní Hazardních her 
provozovaných společností FORTUNA, pak se jeho 
činnost do výpočtu výše Provize nezapočítává. 

7.5 Partner není oprávněn rozesílat e-maily a zprávy, 
jejichž šíření by bylo v rozporu s platnými právními 
předpisy, tj. není zejména oprávněn rozesílat zprávy, 
které (i) je možné označit jako nevyžádanou poštu, 
(ii) obsahují nepravdivé údaje nebo zavádějící 
prohlášení, (iii) neobsahují možnost v reálném čase 
se odhlásit, (iv) nelze pravdivě identifikovat zdroj 
a původní IP adresu a/nebo původní e-mailovou 
adresu, (v) svazky určitého softwaru s jiným 
softwarem, zejména škodlivého záměru nebo ty, 
které porušují právo na soukromí, nebo vkládají 
ikony nebo způsobí stažení nebo instalaci softwaru 
nebo podobné akce bez souhlasu adresáta, (vi) budou 
ve jménu odesílatele či e-mailové adrese obsahovat 
„FORTUNA“, (vii) nebudou viditelně a zřetelně 
obsahovat informaci, že se nejedná o komunikaci 
společnosti FORTUNA, nýbrž o komunikaci Partnera, 
(viii) jsou adresovány adresátovi, který s jejich 
zasíláním neudělil Partnerovi souhlas dle platných 
právních předpisů. Při veškeré komunikaci 
v souvislosti s Partnerským programem je Partner 
povinen jednat vždy vlastním jménem, tj. nikoliv 
jménem společnosti FORTUNA, což z komunikace 
musí být bez jakýchkoliv pochybností vždy zcela 
zřejmé. 

7.6 Při rozesílání e-mailů a zpráv je Partner zároveň 
povinen zajistit, aby veškeré e-maily a zprávy byly 
rozesílány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména pak s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů ze dne 27.04.2016 (tzv. „GDPR“). 
Před rozesláním e-mailových zpráv, týkajících 
se společnosti FORTUNA (tzv. kampaní) je Partner 
povinen informovat společnost FORTUNA a sdělit 
minimálně (i) termín rozesílky, (ii) počet oslovovaných 
subjektů, (iii) téma rozesílky, (iv) způsob, jak je možné 
se z rozesílky odhlásit. 

7.7 V případě, že rozesíláním e-mailů a zpráv Partner 
pověří třetí subjekt, je povinen zajistit, aby pravidla 
rozesílání stanovená v těchto Podmínkách 
Partnerského programu byly bezpodmínečně 
dodržovány i ze strany takového třetího subjektu. 

7.8 Mimo marketingových materiálů, které společnost 
FORTUNA poskytne Partnerovi v rámci účasti 
v Partnerském programu a/nebo zpřístupní 
prostřednictvím Stránek Partnerského programu, 
resp. Účtu Partnera, nesmí Partner používat jakákoliv 

jiná označení, ochranné známky či jiná práva 
duševního vlastnictví, která náleží společnosti 
FORTUNA. 

7.9 Partner není oprávněn jakkoliv měnit nebo upravovat 
přidělené odkazy či marketingové materiály 
poskytnuté společností FORTUNA v souvislosti 
s účastí v Partnerském programu. 

7.10 Partner se zavazuje aktivně propagovat společnost 
FORTUNA a odkazovat potenciální sázející na webové 
stránky www.ifortuna.cz (příp. na aplikace 
pro mobilní zařízení), a to po celou dobu účasti 
v Partnerském programu. Aktivní propagací se rozumí 
použití maximálního úsilí k efektivní inzerci 
a propagaci společnosti FORTUNA dle těchto 
Podmínek Partnerského programu, a to zejména 
za účelem maximalizace zprostředkování Nových 
sázejících a rozšíření Klientů Partnera. 

7.11 Partner má výlučnou odpovědnost za úhradu 
veškerých daní, odvodů a jiných poplatků, které jsou 
splatné v České republice a/nebo zahraničí, 
souvisejících s příjmem Provize. 

7.12 V případě, že dojde k jakékoliv změně údajů 
uvedených Partnerem v Přihlášce, je Partner povinen 
o takové změně společnost FORTUNA bez zbytečného 
odkladu prokazatelně informovat, přičemž 
identifikační číslo Partnera lze změnit pouze 
po předchozím souhlasu společnosti FORTUNA, 
který může být bez uvedení důvodu odepřen. 

7.13 Partner není oprávněn postoupit jakákoliv práva 
a povinnosti související s účastí v Partnerském 
programu na třetí osobu, bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti FORTUNA. 

7.14 Všechna práva duševního vlastnictví, včetně, 
ale nikoliv výhradně, obchodních a finančních 
informací, seznamů sázejících, jakož i informací 
o obratech a veškerých údajích týkajících se produktů, 
evidence, činnosti, obchodních plánů, procesů, 
informací o produktech, know-how, obchodních 
tajemstvích, obchodních příležitostech a podobných 
údajích společnosti FORTUNA jsou považovány 
za důvěrné. Partner není oprávněn tyto informace 
použít pro vlastní obchodní nebo jiné účely nebo 
je sdělovat třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti FORTUNA. 

7.15 Partner je povinen zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s účastí 
v Partnerském programu, a to zejména, nikoliv 
však výhradně, o Klientech Partnera, vsazených 
částkách, jakož i o veškerých důvěrných informacích 
dle článku 7.14 těchto Podmínek Partnerského 

http://www.ifortuna.cz/
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programu. Závazek mlčenlivosti stanovený v tomto 
článku trvá i po ukončení účasti Partnera 
v Partnerském programu. 

7.16 Partner bere na vědomí, že společnost FORTUNA 
je kdykoliv oprávněna uzavřít partnerství i s jinými 
partnery, a to za stejných či odlišných podmínek, 
než byly poskytnuty Partnerovi. 

7.17 Partner je povinen zdržet se registrace (nebo žádosti 
o registraci) jakékoliv domény, jejíž jméno by bylo 
podobné doménám užívaných, případně vlastněných 
společností FORTUNA nebo jakékoli jiné domény, 
z níž by mohla být usuzována jakákoliv spojitost 
se společností FORTUNA. 

7.18 Partner a společnost FORTUNA tímto shodně 
prohlašují, že v rámci spolupráce Partnera 
a společnosti FORTUNA na Partnerském programu 
společnost FORTUNA neposkytuje Partnerovi žádné 
osobní údaje Klientů Partnera. Partner tímto 
prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které eviduje 
o Klientech Partnera získává od Klientů Partnera 
výhradně vlastní činností a v této souvislosti 
se zavazuje, že při zpracovávání osobních údajů 
Klientů Partnera je Partner povinen postupovat 
v souladu s platnými právními předpisy. 

8. UKONČENÍ ÚČASTI V PARTNERSKÉM PROGRAMU 

8.1 Účast Partnera v Partnerském programu může být 
ukončena dohodou, výpovědí nebo okamžitým 
zrušením. Společnost FORTUNA i Partner jsou 
oprávněni vypovědět účast Partnera v Partnerském 
programu i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta 
dle tohoto článku činí třicet (30) dnů a začíná běžet 
dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 
Straně. 

8.2 Společnost FORTUNA je oprávněna okamžitě zrušit 
účast Partnera v Partnerském programu, a to zejména 
v případě, že (i) Partner poruší jakoukoliv povinnost 
stanovenou v těchto Podmínkách, (ii) je to nezbytné 
k ochraně zájmů společnosti FORTUNA a/nebo pro 
provozování Partnerského programu, (iii) Partner 
významným způsobem omezil nebo pozastavil 
propagaci společnosti FORTUNA a zprostředkování 
Nových sázejících. V případě splnění podmínek 
stanovených v tomto článku, zaniká účast Partnera 
v Partnerském programu dnem doručení oznámení 
o zrušení jeho účasti v Partnerském programu. 

8.3 Společnost FORTUNA je rovněž oprávněna okamžitě 
zrušit účast Partnera v Partnerském programu 
v případě, že Partner v příslušném kalendářním 
čtvrtletí nezajistil minimálně tři (3) Nové sázející 
prostřednictvím Partnerské stránky. 

8.4 Při ukončení účasti Partnera v Partnerském programu 
je Partner povinen neprodleně vrátit společnosti 
FORTUNA veškeré důvěrné informace (a všechny 
kopie a odvozeniny z nich), které získal v rámci účasti 
v Partnerském programu. 

8.5 Ukončení účasti v Partnerském programu nezbavuje 
Partnera jakékoliv odpovědnosti vyplývající z porušení 
těchto Podmínek Partnerského programu, 
ke kterému došlo před ukončením účasti 
v Partnerském programu. 

8.6 Okamžikem ukončení účasti Partnera v Partnerském 
programu ztrácí Partner nárok na užívání licencí, 
ochranných známek a jiných označení, která získal 
v souvislosti s účastí v Partnerském programu 
a je povinen odstranit z Partnerských stránek veškeré 
odkazy, které byly na Partnerské stránky 
implementovány v souvislosti s účastí Partnera 
v Partnerském programu. 

8.7 Společnost FORTUNA je oprávněna kdykoliv 
jednostranně započítat jakékoliv pohledávky 
za Partnerem vzniklé v souvislosti s účastí Partnera 
v Partnerském programu vůči Provizi. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo na změnu 
těchto Podmínek Partnerského programu (včetně 
způsobu výpočtu Provize) s tím, že veškeré takové 
změny jsou pro Partnera závazné dnem jejich 
účinnosti. Změny těchto Podmínek Partnerského 
programu jsou účinné dnem stanoveným společností 
FORTUNA, přičemž společnost FORTUNA je povinna 
změny vhodným způsobem zveřejnit (zejm. na 
Stránkách Partnerského programu, prostřednictvím 
Účtu Partnera a/nebo doručením na e-mailovou 
adresu Partnera). 

9.2 Smluvní pokuty dle těchto Podmínek Partnerského 
programu jsou splatné do sedmi (7) dnů ode dne 
odeslání výzvy společnosti FORTUNA k její úhradě, 
nestanoví-li tyto Podmínky Partnerského programu 
výslovně jinak. Ujednáními o smluvní pokutě není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinností, na něž se smluvní pokuty 
vztahují. Strany shodně prohlašují, že výše smluvních 
pokut dle těchto Podmínek Partnerského programu 
je přiměřená hodnotě a významu závazků, k nimž 
se vztahují. 

9.3 Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Partnerský 
program kdykoliv ukončit, přičemž ukončení 
Partnerského programu musí být Partnerovi 
oznámeno vhodným způsobem, a to alespoň třicet 
(30) dnů předem. 
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9.4 Veškeré písemnosti doručované Partnerovi mohou 
být učiněny elektronicky a/nebo prostřednictví 
doporučené zásilky, a to na adresy, které Partner 
společnosti FORTUNA za tímto účelem sdělil a/nebo 
prostřednictvím Účtu Partnera. Kontaktní údaje 
na společnost FORTUNA jsou k dispozici na Stránkách 
Partnerského programu. Za okamžik doručení 
se v případě doručování prostřednictvím e-mailu 
považuje okamžik odeslání, v případě doručování 
prostřednictvím Účtu Partnera (je-li takové 
doručování v konkrétním případě technicky možné) 
okamžik uložení v Účtu Partnera prostřednictvím 
příslušné funkcionality, a v případě poštovní zásilky 
třetí (3.) den poté, co byla podána na poště. 

9.5 Akceptací těchto Podmínek Partnerského programu 
Partner souhlasí a se společností FORTUNA 
si ujednává, že veškerá práva a povinnosti Partnera 
a společnosti FORTUNA vzniklé na základě 
a v souvislosti se spoluprací v rámci Partnerského 
programu se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, 
že pokud Partner nevystaví ve sjednané promlčecí 
lhůtě daňový doklad (fakturu) na úhradu Provize, 
nárok na úhradu Provize zaniká, čímž nejsou dotčena 
ostatní práva společnosti FORTUNA stanovená 
v těchto Podmínkách Partnerského programu. 

9.6 Tyto Podmínky Partnerského programu, jakož 
i veškeré vztahy mezi společností FORTUNA 
a Partnerem se řídí právním řádem České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

9.7 Veškeré případné spory vzniklé ze spolupráce mezi 
Partnerem a společností FORTUNA v souvislosti 
s účastí Partnera v Partnerském programu, budou 
řešeny smírnou cestou. V případě, že nedojde 
k vyřešení sporů smírnou cestou, Strany se dohodly, 
že místně příslušným soudem k projednání 
a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících 
z Partnerského programu bude Obvodní soud pro 
Prahu 2 v případě, že k projednání věci je věcně 
příslušný okresní soud, nebo Městský soud v Praze 
v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud. 

9.8 V případě jakýchkoliv sporů týkajících se Partnerského 
programu bude vždy rozhodující stanovisko 
společnosti FORTUNA. 

9.9 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení 
těchto Podmínek Partnerského programu neplatné, 
neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena 
platnost, účinnost ani vykonatelnost ostatních 
smluvních ujednání. Strany jsou povinny poskytnout 

si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, 
neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo 
nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným 
a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře 
zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, 
neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. 
To samé platí i pro případ smluvní mezery. 

9.10 Tyto Podmínky Partnerského programu mohou být 
vydány v dalších jazykových mutacích zveřejněných 
prostřednictvím Stránek Partnerského programu. 
Strany se dohodly, že rozhodující znění je vždy znění 
v českém jazyce a ostatní jazykové verze mají pouze 
informační charakter. 

9.11 Podmínky Partnerského programu v tomto znění jsou 
platné a účinné dnem 27.05.2021 a ke dni účinnosti 
v celém rozsahu nahrazují předchozí podmínky 
(včetně všech případných vedlejších ujednání mezi 
společností FORTUNA a Partnerem) týkající 
se Partnerského programu. 


