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Pravidla a podmínky soutěže Jihočeské hospodářské komory 

„PROPAGACE ZA KONTAKT“ 
(dále též jen „Pravidla“) 

 

1. Organizátor soutěže 
 
Organizátorem soutěže je Jihočeská hospodářská komora (dále jen „Jhk“), se sídlem Husova 9, PSČ 
370 01 České Budějovice, IČ 482 08 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích Praze, oddíl A, vložka 2278. 

(dále také jen „organizátor“) 
 
 
2. Místo a doba konání soutěže 
 
Soutěž probíhá v rámci Jihočeského kraje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
 
3. Účastníci soutěže 
 
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická i právnická osoba, která na základě 

hodnotícího dotazníku akcí Jhk nebo písemným doporučením poskytne Jhk doporučení na 
dalšího podnikatele, pro kterého by spolupráce s Jhk mohla být přínosem. Doporučením se dle 
těchto Pravidel rozumí poskytnutí kontaktu na jakéhokoliv podnikatele, přičemž kontaktem se 
rozumí obchodní firma podnikatele.  

 
3.2. Soutěžící v rámci soutěže v hodnotícím dotazníku nebo písemném doporučení poskytne 

organizátorovi svůj email nebo telefonní číslo, aby jej mohl organizátor v případě výhry 
kontaktovat.  

 
3.3. Účast v soutěži v zastoupení jiné osoby je vyloučena.  
 
3.4. Vstupem do soutěže se účastník zavazuje dodržovat tato Pravidla.  
 
3.5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže a osoby jim blízké. V 

případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.  
 
3.6. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě 

sporu posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou.  
 
3.7. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový 

účastník porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru 
podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména organizátora či 
kterýchkoli jiných osob, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly 
účastníkovi vzniknout. 

 
 

4. Průběh soutěže 
 
4.1. Zájemce, který splní podmínky pro účast v soutěži, viz bod 3., bude zařazen do čtvrtletního 

slosování o výhru v podobě bezplatné propagace v časopise Jihočeský podnikatel, a to ve 
formátu o velikosti A6 (1/4 strany).  

 
4.2. Soutěžící může v rámci jednoho slosování doporučit i více než jednoho podnikatele, přičemž do 

slosování bude tento soutěžící zařazen tolikrát, kolik unikátních kontaktů na další podnikatele 
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soutěže doporučil. Soutěžící se může soutěže účastnit v rámci doby jejího trvání i opakovaně 
(tj. více slosování), avšak vždy musí doporučit nový unikátní kontakt na podnikatele.  

 
4.3. Všechny výherní vstupy do soutěže organizátor řádně zkontroluje a výherci vždy zajistí výhru 

(propagaci) v nejbližším vydání časopisu Jihočeský podnikatel. 
 
 
5. Výhry v soutěži 
5.1. Výhrou v soutěži je bezplatná propagace výherce v časopise Jihočeský podnikatel, a to ve 

formátu o velikosti A6 (1/4 strany). Hodnota výhry je stanovena na 4000,- Kč pro nečlena a 
2000,- Kč pro člena Jhk. Uvedené částky neobsahují DPH.  

 
5.2. Hodnotu výhry není možné směnit za hotovost, ani kombinovat s jinými akcemi či slevami Jhk. 
 
5.3. Výherce bude o výhře informován organizátorem.  
 
5.4. Pro zajištění výhry je výherce povinen poskytnout organizátorovi následující údaje:  

• Obchodní jméno 
• Adresa (ulice, č.p., město, PSČ) 
• Telefonní číslo 
• Emailový kontakt 

 
5.5. Výherce dále organizátorovi poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou k 

zajištění výhry a zpracování propagace nezbytné.   
 
5.6. Zpracovanou propagaci (podklady) do časopisu Jihočeský podnikatel je výherce povinen zaslat 

Jhk na e-mailovou adresu pr@jhk.cz nejdéle do 10 kalendářních dnů od předání výherního 
voucheru. 

 
5.7. Výherce dále souhlasí se zveřejněním jeho obchodního jména v souvislosti s losováním a 

výhrou. Výherce souhlasí rovněž se zveřejněním případných fotografií z předávání voucheru na 
webu Jhk, newsletterech Jhk a sociálních sítích. Poskytnuté údaje budou využity pouze 
v souvislosti s výhrou v soutěži, více v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 
5.8. Nebude-li výherce reagovat na výzvy organizátora v přiměřených lhůtách, výhru ztrácí a 

organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce.  
 
 
6. Závěrečná ustanovení 
6.1. Organizátor prohlašuje, že kontakty soutěžících (email nebo telefonní číslo poskytnuté 

v souladu s článkem 3.2. těchto Pravidel) budou použity výhradně pro účely této soutěže.  
 
6.2. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit či zrušit soutěž. Tyto skutečnosti budou 

účastníkům oznámeny uveřejněním na internetových stránkách Jihočeské hospodářské 
komory  

 
6.3. Organizátor je oprávněn kdykoli jednostranně měnit tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového 

znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.    
 
6.4. Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na internetových stránkách www.jhk.cz a jsou 

účinná od 1. 1. 2021.  
 

 

V Českých Budějovicích 31. 12. 2020 
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