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Podmínky referenčního programu 
 
 
1. Úvod 
 

1.1. Tyto podmínky spolupráce a provizního systému v rámci referenčního programu (dále jen 
“Podmínky”) vydává společnost PalmApp Tech s.r.o., sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 
Praha 4, IČ: 097 07 123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 340850 (dále jen „PalmApp“). 

1.2. PalmApp provozuje systém automatizované výplaty zálohy na mzdu za již odpracovanou 
dobu. PalmApp uzavírá smlouvu o provozování tohoto systému se společnostmi a následně 
zaměstnanci těchto společností se mohou stát uživatelem systému PalmApp. 

1.3. Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s účastí v tomto 
referenčním programu PalmApp (dále jen “Program”). 

 
2. Podmínky Programu 
 

2.1. Tyto podmínky platí od 21.2.2023 do odvolání. 
2.2. Účastníkem Programu (dále jen “Partner”) se stává každý řádně registrovaný uživatel služby 

PalmApp. který splňuje zároveň všechny následující podmínky: 
- není podnikatelem, 
- má nárok na výplatu zálohy na mzdu prostřednictvím systému PalmApp, 
- příjmy z Programu pobírá pouze v rámci příležitostné činnosti ve smyslu § 10 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
- byl řádně registrovaným uživatelem služby PalmApp v době získání Nového uživatele i 

v době výplaty Odměny a zároveň měl po celou tu dobu nárok na výplatu zálohy na mzdu 
prostřednictvím služby PalmApp. 

2.3. Novým uživatelem systému PalmApp je osoba, která splňuje všechny následující podmínky 
(dále též jako „Nový uživatel“): 

- úspěšně se poprvé zaregistruje jako nový uživatel systému PalmApp, přičemž nebyla 
v systému v historii nikdy dříve registrována pod stejným kódem zaměstnavatele jako je 
aktuálně registrovaný Partner, 

- je v zaměstnaneckém poměru ve stejné společnosti jako Partner a do služby PalmApp se 
registruje pod stejným kódem zaměstnavatele, 

- je způsobilá a splňuje všechny podmínky pro výběr zálohy prostřednictvím služby 
PalmApp, 

- svoji první registraci do systému PalmApp provede za použití platného Referenčního kódu 
Partnera, 

- úspěšně provedl alespoň jeden výběr zálohy na mzdu prostřednictvím systému PalmApp, 
- ke dni registrace neprobíhá mezi Novým uživatelem a PalmApp nebo pověřeným 

zprostředkovatelem PalmApp nezávisle jednání směřující k registraci Nového uživatele do 
služby PalmApp. 

2.4. Partnerovi je přidělen jedinečný kód, kterým jsou pak automaticky označeni všichni 
Partnerem získaní Noví uživatelé systému PalmApp (v tomto dokumentu též jako „Referenční 
kód“) a na základě tohoto kódu jsou takto získaní noví uživatelé přiřazeni Partnerovi. 

2.5. Partner může získat neomezený počet Nových uživatelů, avšak s ohledem na ustanovení 
příslušných daňových zákonů nesmí svými příjmy z Programu překročit rámec příležitostné 
činnosti. 
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3. Odměna Partnera a Nového uživatele a podmínky pro její přiznání 
 

3.1. Odměnou za získání Nového uživatele v rámci tohoto Programu je finanční částka ve výši 50 
Kč (dále jen „Odměna“) pro Partnera i pro Nového uživatele. Odměna může být vyplacena i 
v jiné měně. 

3.2. Odměnu získá Partner, pokud splní zároveň všechny následující podmínky pro její přiznání: 
- jsou splněny všechny výše uvedené podmínky pro Nového uživatele, 
- jsou zároveň splněna všechna ustanovení těchto Podmínek, 
- Partner provede zaškolení Nového uživatele v používání služby PalmApp. 

3.3. V případě transakcí uskutečněných v jiných měnách než CZK se částky stanoví jako ekvivalent 
CZK v těchto měnách podle odhadu PalmApp. 

3.4. Jednoho Nového uživatele může získat pouze jeden Partner. Nový uživatel může získat 
odměnu pouze jednou. 

3.5. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění ani 
měnit za odměnu či bonusy z případných jiných akcí. Odměna není převoditelná na jinou 
osobu. Na odměnu neexistuje právní nárok. 

3.6. PalmApp je oprávněn výši Odměny kdykoli změnit nebo Odměnu dočasně nebo zcela zrušit. 
 
4. Způsob a termíny předání Odměny 
 

4.1. Odměna bude vyplacena Partnerovi výhradně bankovním převodem v CZK (korunách 
českých) nebo v jiné měně na poslední PalmAppu známé číslo účtu, kam Partnerovi chodila 
mzda od zaměstnavatele. 

4.2. Odměna bude vyplacena při následujícím výběru zálohy na mzdu prostřednictvím systému 
PalmApp, pokud byly splněny podmínky pro přiznání Odměny. 

4.3. V případě veškerých sporů o částce, způsobu a termínu předání Odměny rozhoduje 
s konečnou platností PalmApp. 

 
5. Ostatní 
 

5.1. Účast v Programu je dobrovolná, Partner nemá za povinnost se činnosti nijak účastnit a jeho 
nárok na výplatu záloh na mzdu nebo jiných služeb PalmApp tím není nijak ovlivněn. 

5.2. PalmApp má právo podle vlastního uvážení kdykoli tento Program anebo jeho Podmínky 
jednostranně upravit, změnit nebo ukončit. 

5.3. O změnách Podmínek nebo o ukončení Programu informuje PalmApp Partnery na svých 
internetových stránkách www.palmapp.com . Změna Podmínek nebo rozhodnutí o změně či 
ukončení Programu budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. 

5.4. Partner bere na vědomí, že Odměna může být předmětem daňové povinnosti Partnera. 
Partner je zcela odpovědný za případné dopady vyplývající z daňových předpisů České 
republiky nebo jiného relevantního státu, které jsou s přijetím Odměny spojeny. PalmApp 
není daňový poradce. 

5.5. Partner není při činnosti dle těchto Podmínek oprávněn jednat jménem PalmApp. 
5.6. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností PalmApp. 
5.7. Partnerovi a ani Novému uživateli nevzniká účastí v Programu právní nárok na Odměnu. 

Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. 
5.8. Žádné vyjádření nebo dokument PalmApp není veřejným příslibem dle občanského zákoníku 

nebo jiného relevantního zákona. 
5.9. V případě, že bude v rámci Programu zjištěno jednání Partnera, které je v rozporu s těmito 

Podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, s účelem 
Programu nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit 
nebo poškodit dobré jméno PalmApp, vyhrazuje si PalmApp právo jednotlivé případy posoudit 
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a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta získaných Odměn nebo možnost 
vyloučení Partnera z Programu. 

5.10. PalmApp si vyhrazuje právo, v souladu se svými Obchodními podmínkami 
dotyčného Nového uživatele neakceptovat. PalmApp je dále oprávněn okamžitě provoz 
služby omezit, zablokovat na dobu nezbytně nutnou nebo službu zrušit a ukončit a není 
povinen takové své rozhodnutí dokladovat nebo obhajovat. 

5.11. Partner přijímá tyto Podmínky úspěšným získáním prvního Nového uživatele 
5.12. Pro další informace a případné dotazy se Partner může obrátit během provozních 

hodin PalmApp na podporu pro zákazníky a to na kontaktních údajích uvedených na webu 
www.palmapp.com  

 
V Praze dne 20.2.2023 
 


