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Smlouva o registraci Vlastníka podnikání Amway – Obchodní podmínky 

1. Přihláška, vznik smlouvy. Předložením této Přihlášky níže uvedená osoba („Vy“) souhlasí
s tím, že po schválení této Přihlášky společností Amway a po splnění dalších požadavků bude
působit jako zprostředkovatel Amway neboli Vlastník podnikání Amway („VPA“), a to na základě
obchodních podmínek uvedených zde a v dalších souvisejících dokumentech, na které se zde
odkazuje. Konkrétně v případě Smluv o registraci VPA, které spolužadatelé uzavřeli před
1. zářím 2021 a které tato smlouva nahrazuje, jednají spolužadatelé společně jako
zprostředkovatelé a společně se na ně odkazuje výrazem „Vy“. Smlouvu o registraci VPA
(„Smlouva“) tvoří kromě těchto obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) také Obchodní
zásady Amway („Obchodní zásady“), Standardy digitální komunikace, Politika dobré pověsti,
Politika ochrany a utajení osobních údajů, další pravidla a standardy a jiné dokumenty vydané
později, které Amway považuje za související dokumenty (souhrnně „Související dokumenty“)
a které je společnost Amway oprávněna čas od času měnit. S výjimkou dokumentů, které později
společnost Amway vydá a zařadí mezi Související dokumenty, Vám byly všechny výše uvedené
dokumenty v souvislosti s podáním Vaší žádosti poskytnuty. Berete na vědomí, že porušení
těchto Obchodních podmínek nebo jakéhokoli ustanovení Souvisejících dokumentů bude
považováno za porušení Smlouvy o registraci VPA. V případě rozporu mezi těmito Obchodními
podmínkami a ustanoveními Souvisejících dokumentů jsou rozhodující Obchodní podmínky.
Společnost Amway je oprávněna Přihlášku dle svého výhradního uvážení přijmout, nebo
odmítnout. Pokud společnost Amway Přihlášku přijme, Smlouva o registraci VPA je účinná
a závazná poté, co je splněna druhá ze dvou podmínek, tj. společnost Amway Přihlášku přijme
a je zaplacen roční poplatek, který společnost Amway požaduje jako paušální náhradu za
administrativní a internetové služby poskytované společností Amway a za veškeré aktualizace
literatury Amway, pokud je takový poplatek stanoven. Smlouva je považována za ukončenou,
pokud ji následně nepodepíšete do termínu uvedeného v čl. 3.5 Obchodních zásad. Smlouva,
pokud bude uzavřena, se uzavírá mezi Vámi a společností Amway Česká republika a Slovensko,
s.r.o. řádně založenou podle práva České republiky, se sídlem na adrese Prague Marina Office
Center, Jankovcova 1596/14A, 170 00, Praha 7, („Amway“) zastoupenou oprávněným
zástupcem a zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 10366 pod identifikačním číslem 45798575 a daňovým identifikačním číslem CZ45798575
(společně „Smluvní strany“). Amway může akceptovat tuto Smlouvu tak, že Vám vhodným
způsobem zašle její potvrzení společně s Vaším Identifikačním číslem Amway. Přijetí této
Smlouvy je mimo jiné podmíněno předložením příslušných dokumentů osvědčujících Váš
podnikatelský status v souladu s místními předpisy a dalších dokumentů požadovaných
společností Amway souvisejících s tímto statusem. Pokud Amway tuto Smlouvu zamítne,
písemně Vás upozorní a vrátí Vám všechny peněžní částky, které byly v souvislosti s touto
Smlouvu uhrazeny společnosti Amway za předpokladu, že společnosti Amway na její náklady
vrátíte veškerou literaturu Amway a Výrobky Amway. Smlouvu můžete ukončit bez pokuty nebo
sankce a bez uvedení důvodu doručením písemné výpovědi Smlouvy společnosti Amway do
14 kalendářních dní od oznámení o přijetí této Smlouvy společností Amway, přičemž Amway
Vám v takovém případě vrátí všechny peněžní částky zaplacené v souvislosti s touto Smlouvou.

2. Trvání smlouvy; její obnovení.
a. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pokud tuto Smlouvu dříve neukončíte Vy nebo společnost
Amway způsobem uvedeným v čl. 12 níže, Smlouva zůstává v platnosti do 31. prosince
kalendářního roku, ve kterém byla schválena společností Amway, pokud byla schválena do
30. června (včetně), nebo do 31. prosince kalendářního roku, který následuje po roce, kdy byla
Smlouva schválena společností Amway, pokud ke schválení došlo po 1. červenci (včetně).



 
 

b. Pokud tato Smlouva není zrušena nebo obnovena dříve, její platnost vyprší automaticky 
31. prosince příslušného kalendářního roku. 
c. Smlouvu lze obnovit uhrazením poplatku za obnovení společně s předložením žádosti 
o obnovení společnosti Amway v souladu s čl. 3.9 Obchodních zásad, nebo automatickým 
obnovením, jestliže je tak písemně dohodnuto se společností Amway. Žádost o obnovení podléhá 
schválení společností Amway. Amway může bez odůvodnění zamítnout žádost o obnovení podle 
čl. 3.9 Obchodních zásad. V takovém případě společnost Amway vrátí všechny finanční částky, 
zaplacené společnosti Amway v souvislosti s žádostí o obnovení. 
d. Pokud není výslovně písemně se společností Amway dohodnuto jinak, každé další obnovení 
je platné po dobu jednoho dalšího kalendářního roku. 
 
3. Neexistence pracovněprávního vztahu. Žádná skutečnost zde uvedená nezakládá nárok na 
vznik zaměstnaneckého vztahu, franšízy nebo jiného závislého vztahu mezi Vámi a společností 
Amway a Vy se tímto vzdáváte nároku tvrdit opak.  
a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na základě této Smlouvy jednáte jako osoba 
samostatně výdělečně činná a zprostředkovatel, který propaguje prodej Výrobků Amway, nikoli 
jako obchodní zástupce, komisionář nebo zaměstnanec společnosti Amway. 
b. Dále souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškeré výdaje vzniklé v souvislosti 
s registrací a provozováním nezávislého podnikání jakožto VPA. Společnost Amway jako taková 
od Vás nikdy nepožadovala vynaložit čas a peníze ani nesouhlasila s tím, že Vám čas a výdaje 
související s provozováním Podnikání Amway, jak je tento termín definován v části 2 Obchodních 
zásad, bude kompenzovat. 
 
4. Rozsah činnosti a odměny. 
a. Pokud jste se stali VPA a dodržujete Smlouvu, společnost Amway Vám uděluje právo 
propagovat a podporovat prodej Výrobků Amway konečným spotřebitelům („Koneční zákazníci“) 
na Trhu, jak je tento termín definován v části 2 Obchodních zásad. 
b. Navíc jste oprávněni: (a) získávat zde popsané kompenzace včetně příspěvků v hotovosti, 
odměn, provizí a dalších plateb od společnosti Amway; (b) účastnit se motivačních programů; (c) 
sponzorovat, podporovat a motivovat osoby k tomu, aby se přidali k Amway za podmínek 
uvedených v Core plánu (Prodejní a marketingový plán Amway nebo „Plán“), se kterým jste se 
seznámili; a (d) nakupovat Výrobky Amway přímo od společnosti Amway pro vlastní spotřebu.  
 
5. Vaše povinnosti. 
a. Vynaložíte maximum úsilí na šíření povědomí o značkách Amway a Výrobcích Amway, na 
získání Konečných zákazníků Amway, na návštěvu těchto Konečných zákazníků a poradenství 
pro ně, a především pak na zajištění obchodních transakcí týkajících se prodeje Výrobků Amway. 
b. Budete poskytovat co nejlepší poradenství Konečným zákazníkům a získáte odborné 
a obchodní znalosti k tomu potřebné. Okamžitě budete společnost Amway informovat 
o reklamacích závad nebo podobných prohlášeních obdržených od Konečných zákazníků. 
c. Souhlasíte s tím, že okamžitě budete společnost Amway informovat o svých pochybách 
souvisejících se solventností Konečných zákazníků, které jste získali. Nejste oprávněni inkasovat 
neuhrazené pohledávky. 
d. Budete chránit zájmy společnosti Amway. Budete dodržovat pokyny společnosti Amway 
týkající se distribuce. 
e. Nejste oprávněni nabízet Výrobky Amway za ceny nižší, než jsou ceny stanovené společností 
Amway, nebo za úhrady či za dodacích podmínek, které se odlišují od těch, které jsou aktuálně 
platné. 
f. Budete písemně informovat společnost Amway o všech závažných okolnostech týkajících se 
úspěchu Výrobků Amway a vztahů s Konečnými zákazníky. Souhlasíte s tím, že společnosti 
Amway neprodleně oznámíte jakékoli porušení práv duševního vlastnictví, práv na užívání 
ochranných známek nebo autorských práv či know-how společnosti Amway ve vztahu 
k Výrobkům Amway, které je Vám známo, nebo které zjistíte. V souladu s částí 9 Obchodních 
zásad budete striktně dodržovat požadavky týkající se duševního vlastnictví společnosti Amway. 
g. Budete dodržovat všechny zákonné, případně úřední předpisy, zákony, pokyny, rozhodnutí či 
nařízení týkající se Vás nebo distribuce Výrobků Amway. Na svou vlastní odpovědnost budete 
také dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže na Trhu, jak je definován v části 2 



 
 

Obchodních zásad. Na svou vlastní odpovědnost a na své vlastní náklady budete platit veškeré 
daně a poplatky, jakož i náklady a odvody vzniklé v souvislosti se založením, případně provozem 
Vašeho podnikání. Při vykonávání všech činností povolených podle této Smlouvy se zavazujete 
splňovat všechny platné zákonné a daňové požadavky a dodržovat všechny platné zákony, 
právní předpisy, případně zákoníky mj. včetně všech platných zákonů a právních předpisů na 
ochranu spotřebitelů. Dále se zavazujete nepodnikat nic, co by mohlo ohrozit pověst společnosti 
Amway nebo jiných VPA či poškodit dobré jméno spojené s názvem společnosti Amway či jejími 
ochrannými známkami. Zavazujete se, že případně poskytnete důkaz takového dodržování, 
bude-li ho společnost Amway vyžadovat.  
h. Výrobky Amway budete zákazníkům představovat v prostředí, které odpovídá image 
a obchodní filozofii společnosti Amway. Veškerá reklamní činnost týkající se Výrobků Amway 
bude v souladu s čl. 4.3.5 Obchodních zásad. 
i. Budete striktně dodržovat požadavky týkající se ochrany soukromí a důvěrnosti osobních údajů, 
jak je definováno v čl. 4.19 Obchodních zásad. 
j. Bude-li Vaše podnikatelská činnost z jakéhokoli důvodu na základě Vašeho nebo úředního 
rozhodnutí pozastavena nebo ukončena, budete o těchto okolnostech neprodleně informovat 
společnost Amway, aby mohl být Váš status změněn v případě zájmu na Privilegovaného 
zákazníka plus. Ode dne takového pozastavení/ukončení činnosti už pro Vás nebudou platit body 
(a) a (b) odst. b čl. 4 této Smlouvy.  
 
6. Podmínky pro nákup výrobků. Konkrétní popis Výrobků Amway je uveden v Oficiální 
literatuře Amway a na Oficiálních internetových stránkách Amway. Nákupy Výrobků Amway 
Konečnými zákazníky probíhají v souladu se všemi obchodními podmínkami obsaženými 
v Oficiální literatuře Amway. Společnost Amway si vyhrazuje právo kdykoli ukončit, případně 
pozastavit prodej jakéhokoli výrobku nebo řady výrobků a kdykoli upravit Ceník Amway. 
 
7. Kompenzace. Kompenzace podle Core plánu Amway se vypočítávají každý měsíc z tržeb za 
Výrobky a Služby Amway poskytnuté Konečným spotřebitelům Vaším prostřednictvím 
a prostřednictvím příslušné Obchodní skupiny, jak je definována v Souvisejících dokumentech.  
 
8. Užití jména a podobenky. Dáváte společnosti Amway svolení k tomu, aby pořizovala 
fotografie, videa a jiné záznamy o Vás; v relevantních případech tento souhlas platí také pro 
spolužadatele. Potvrzujete, že společnosti Amway povolujete použití těchto záznamů pro 
zákonné použití mj. včetně pro použití na internetu (www), na fotografiích, audiovizuálních 
materiálech, v brožurách a reklamách společnosti Amway, a to bezplatně. Jste srozuměni s tím, 
že tento souhlas můžete odvolat tak, že pošlete oficiální dopis, kterým svůj souhlas odvoláte, na 
výše uvedenou adresu sídla společnosti Amway. 
 
9. Podpůrné obchodní materiály („POM“). VPA není povinen nakupovat žádné POM tak, jak 
jsou definovány v části 2 Obchodních zásad. 
 
10. Postoupení. Tuto Smlouvu, jakož i práva a povinnosti, které z ní vyplývají, jste oprávněni 
převést, postoupit nebo jinak přenést pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti 
Amway, který musí odpovídat postupům uvedeným v části 6 a 10 Obchodních zásad. 
 
11. Změna podmínek. Společnost Amway je oprávněna čas od času měnit podmínky této 
Smlouvy nebo některou její část včetně podmínek Souvisejících dokumentů, a to tak, že oznámí 
tyto změny v Oficiální literatuře Amway, včetně Oficiálních internetových stránek Amway nebo 
jiným způsobem povoleným platnými právními předpisy. Veškeré změny budou účinné ode dne 
výslovně uvedeného v oznámení, avšak ne dříve než čtyři (4) týdny po takovém oznámení, pokud 
není zákonem stanoveno jinak. Avšak veškeré změny Smlouvy nezbytné pro to, aby celá 
Smlouva nebo její část byla v souladu s platnými právními předpisy, nabydou účinnosti okamžitě 
po přijetí společností Amway. Budete-li mít námitky vůči jakýmkoli takovým změnám, jste 
oprávněni Smlouvu s okamžitou platností ukončit. 
 
12. Ukončení platnosti Smlouvy. 
a. Tuto Smlouvu můžete ukončit písemně výpovědí podanou společnosti Amway. 



 
 

b. Jakékoli bezdůvodné ukončení Smlouvy ze strany společnosti Amway bude podléhat zákonem 
stanovenému požadavku výpovědní lhůty. 
c. V případě závažného porušení této Smlouvy může ukončení Smlouvy ze strany Amway nastat 
také bez výpovědní lhůty. 
d. Jakékoli ukončení Smlouvy ze strany společnosti Amway bude platné při dodržení procesu 
uvedeného v části 11 Obchodních zásad.  
e. Ukončení Smlouvy, ať už z jakéhokoli důvodu, ukončí vzájemná práva a povinnosti obou 
Smluvních stran s výjimkou zde uvedených ustanovení nebo ustanovení ze zákona, jejichž 
platnost trvá i po ukončení Smlouvy. 
 
13. Rozhodné právo a působnost soudu. Tato Smlouva se řídí zákony České republiky (vyjma 
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) a v souladu s nimi je i vykládána. Všechny 
spory plynoucí z této Smlouvy se budou řešit v Praze, České republice. 
 
14. Různé.  
a. Tato Smlouva včetně Souvisejících dokumentů představuje úplnou dohodu mezi Smluvními 
stranami. Neexistují žádné jiné dohody, doplňkové dohody ani podmínky. Tato smlouva 
nahrazuje veškeré dohody či podmínky, ať už ústní či písemné, uzavřené před podpisem této 
Smlouvy, jakož i veškerou jinou korespondenci nebo návrhy uskutečněné před uzavřením této 
Smlouvy. Aby se předešlo pochybnostem, Smluvní strany uznávají a souhlasí s tím, že tato 
Smlouva nahrazuje jakoukoli stávající Smlouvu o registraci Privilegovaného zákazníka plus 
včetně jakéhokoli dodatku, který mezi sebou Smluvní strany uzavřely, a že jakákoli taková 
Smlouva o registraci Privilegovaného zákazníka plus, včetně jakéhokoli dodatku k ní, bude ke dni 
uzavření této Smlouvy ukončena.  
b. Není-li zákonem stanoveno jinak, všechny nároky plynoucí z této Smlouvy budou promlčeny 
po 12 měsících. Promlčecí lhůta začíná běžet při vzniku nároku, ale ne dříve, než se Smluvní 
strana, která se nároku domáhá, dozví o skutečnostech, které k nároku vedly. Tímto omezením 
není dotčena odpovědnost za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností, odpovědnost za 
škody vyplývající z tělesné nebo zdravotní újmy a újmy na životě nebo odpovědnost stanovená 
ve vztahu k výrobkům; v takových případech se použije zákonná promlčecí lhůta a začátek 
promlčecí lhůty stanovené zákonem. 
c. Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy včetně Souvisejících dokumentů neplatné nebo 
nevymahatelné, případně se stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení Smlouvy a tato ustanovení budou platit i nadále. 
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