
Pravidla soutěže – „Firma pro vás“ 
 
 
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 
11407, IČO: 45317054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka B 1360 
(dále jen  „Pořadatel“ nebo „Banka“).  

 

2. DOBA  A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 14.08.2020 (14:00 h) do 30.11.2020 (23:59 h) na území České republiky.  

2.2. Soutěž probíhá na webových stránkách Pořadatele na adrese https://firmaprovas.cz (dále jen „Stránky 
firmaprovas.cz“).  

 

3. SOUTĚŽÍCÍ 

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, 
jenž splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ či „Účastník“ soutěže).  

3.2. Soutěžícím se stane uvedená osoba odesláním žádosti o založení s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu 
prostřednictvím Stránek firmaprovas.cz se souhlasem s účastí v soutěži a uhrazením veškerých nákladů 
spojených se založením společnosti  v době trvání soutěže.  

3.3. V době trvání soutěže po udělení souhlasu s účastí v soutěži dle článku 3.2. je Soutěžící povinen za účelem 
možného získání výhry dle článku 5. níže uzavřít s Pořadatelem soutěže smlouvu na podnikatelský Profi účet 
nebo Profi účet Gold (dále jen „Podnikatelský účet“). 

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

4.1. Soutěžící je do soutěže zařazen odesláním žádosti o založení s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu 
prostřednictvím Stránek firmaprovas.cz se souhlasem s účastí v soutěži a uhrazením veškerých nákladů 
spojených se založením společnosti. V případě storna žádosti o založení s.r.o. je soutěžící ze soutěže 
vyřazen. 

4.2. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. 

4.3. Soutěžící uděluje souhlas s pravidly soutěže na Stránkách firmaprovas.cz. 

  

5. VÝHERCI, VÝHRY  

5.1 Seznam výher: 10x úhrada nákladů na založení s.r.o. ve zjednodušeném rozsahu v hodnotě 4300 Kč bez DPH 
(4993 Kč vč. DPH). 

5.2 Kritériem pro určení výherce je datum a čas sjednání Podnikatelského účtu. Výherci se stává 10 
nejrychlejších Soutěžících, kteří splní podmínky soutěže.  

5.3 Soutěžícímu nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 
  

6. INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘÍPADNÉ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER 

6.1. Výherci jsou informováni o své výhře telefonicky na kontaktní telefon poskytnutý při založení 
Podnikatelského účtu. 

6.2. Celkově budou provedeny maximálně 3 pokusy o kontaktování výherce vždy v pracovní dny v čase 9:00-
17:00 ve dnech 1.12.2020 - 4.12.2020 po ukončení soutěže. V případě, že nebude výherce zastižen, přestává 
být automaticky výhercem a jeho výhra propadá ve prospěch dalšího nejbližšího Soutěžícího v pořadí. 

6.3. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách Pořadatele www.nastartujtese.cz  
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7. OSOBNÍ ÚDAJE 

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s jeho účastí v soutěži bude za účelem vyhodnocení soutěže, 
informování výherců a distribuci výhry docházet po dobu trvání soutěže a dalších 3 měsíců po jejím skončení 
ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní 
číslo. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. zajištění fungování soutěže. 
 

7.2. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat název společnosti, který uvedl při registraci 
požadavku na založení firmy na Stránkách firmaprovas.cz, a to podobu 1 roku za účelem propagace služby 
„Firma pro vás“ na sociálních sítích. Toto zpracování je oprávněným zájmem Pořadatele a Soutěžící vůči 
němu může podat námitku. Této námitce Pořadatel automaticky vyhoví a upustí od dalšího zpracování. 

 
7.3. Správcem osobních údajů je Pořadatel. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich 

opravu nebo výmaz, na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Má rovněž právo podat 
stížnost u dozorového úřadu. Své právo může uplatnit zasláním požadavku na emailovou adresu 
info@nastartujtese.cz. Více informací v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů 

 

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího 
trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Stránkách 
firmaprovas.cz.  

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky 
nekalého či podvodného jednání. 

8.3. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.  

8.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, 
účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.  

8.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit Soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl 
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým 
ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.  

8.6. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.  

8.7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.  

8.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.  

 
V Praze dne 17.08.2020 
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