
Smluvní	podmínky	internetové	stránky	DVACEPĚTKA.CZ	pro	Partnery	
	

1. ÚVODNÍ	USTANOVENÍ	
	

1. Společnost	 25ka	 s.r.o.,	 IČ	 096	 49	255,	 se	 sídlem	 Brno,	 Berkova	 444/8,	 zapsaná	
v	obchodním	rejstříku	vedeném	Krajským	soudem	v	Brně,	v	oddíle	C,	vložce	120028,	
(dále	 jen	 „Provozovatel“)	 je	 provozovatelem	 internetové	 stránky	
www.dvacetpetka.cz,	která	je	určena	pro	pořádání	marketingových	soutěží.	
	

2. Provozovatel	 poskytuje	 prostřednictvím	 internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	
dále	 specifikované	 služby	 třetím	 subjektům	 (dále	 jen	 „Partner“).	 Podmínky,	 za	
kterých	 Provozovatel	 bude	 poskytovat	 Partnerovi	 služby	 na	 internetové	 stránce	
www.dvacetpetka.cz,	 tj.	 práva	 a	 povinnosti	 Provozovatele	 a	 Partnera	 s	tím	
související,	 se	 řídí	 těmito	 základními	 smluvními	 podmínkami	 (dále	 jen	
„Podmínky“).	

	
3. Pro	účely	těchto	Podmínek	se	Partnerem	rozumí	podnikatel	ve	smyslu	ust.	§	420	a	

násl.	 zákona	 č.	89/2012	Sb.,	 občanský	 zákoník,	 který	 se	 registroval	na	 internetové	
stránce	www.dvacetpetka.cz	a	vyjádřil	souhlas	s	těmito	Podmínkami.		
	

2. REGISTRACE	PARTNERA	A	UŽIVATELSKÝ	ÚČET	
	
1. Podmínkou	 pro	 pořádání	 a	 organizování	 marketingových	 soutěží,	 tj.	 používání	

internetové	stránky	www.dvacetpetka.cz	a	poskytování	služeb	s	tím	souvisejících	ze	
strany	Provozovatele	je	provedení	registrace.	
	

2. Registrace	 probíhá	 vyplněním	 registračního	 formuláře	 dostupného	 na	
www.dvacetpetka.cz.	Partner	je	povinen	vyplnit	úplně	a	pravdivě	požadované	údaje,	
a	 to	 své	 identifikační	 a	 kontaktní	 údaje.	 Odesláním	 registračního	 formuláře	
vyjadřuje	Partner	souhlas	s	těmito	Podmínkami.	

	
3. Po	dokončení	registrace	bude	Partnerovi	ze	strany	Provozovatele	zřízen	uživatelský	

účet	 (dále	 jen	 „Účet“)	 dostupný	 na	 internetové	 stránce	 www.dvacetpetka.cz.	
K	tomuto	Účtu	předá	Provozovatel	Partnerovi	přihlašovací	údaje.	
	

4. Registraci	 je	možné	kdykoliv,	 i	 bez	udání	důvodu	 zrušit,	 a	 to	 žádostí	 adresovanou	
Provozovateli.	Nespotřebovaný	Kredit	se	řídí	článkem	4.	těchto	Podmínek.	

	
3. SLUŽBY	POSKYTOVANÉ	PARTNERŮM	

	
1. Partner	 je	 oprávněn	 prostřednictvím	 internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	

pořádat	a	organizovat	marketingové	soutěže	(dále	jen	„Soutěže“),	kterých	se	mohou	
účastnit	Uživatelé	registrovaní	na	této	stránce	(dále	jen	„Uživatelé“).		
	

2. Provozovatel	 se	 zavazuje	 Partnerovi	 poskytnout	 za	 úplatu	 do	 užívání	 internetový	
nástroj	(software)	určený	k	pořádání	a	organizaci	Soutěží	a	s	tím	související	služby	
specifikované	v	odst.	3	tohoto	článku	(dále	společně	jen	„	Služby“).		
	



3. Souvisejícími	službami	dle	odst.	2	tohoto	článku	se	rozumí	zejména:	
	

a) provoz	a	technické	zabezpečení	internetové	stránky	www.dvacetpetka.cz,	
b) zřízení	a	administrace	Účtu,	prostřednictvím	kterého	Partner	pořádá	a	organizuje	
Soutěže,	dobíjí	Kredit,	zobrazuje	zůstatek	Kreditu	a	stav	jednotlivých	Soutěží,	

c) podpora	a	poradenství	při	pořádání	a	organizaci	Soutěže,	
d) propagace	Soutěží	Partnera,	
e) technická	a	uživatelská	podpora	Uživatelů	v	průběhu	Soutěže,	
f) kontrola	dodržování	podmínek	a	pravidel	 ze	 strany	Uživatelů,	 včetně	vyloučení	
Uživatele	ze	Soutěže	pro	jejich	porušení,		

g) poskytnutí	analytických	a	statistických	údajů	o	Soutěžích,	
h) zpracování	 osobních	 údajů	 Uživatelů	 na	 základě	 zpracovatelské	 smlouvy	
uzavřené	s	Partnerem.	

	
4. KREDIT	

	
1. Partner	se	zavazuje	hradit	za	poskytované	Služby	Provozovateli	odměnu	způsobem	

a	ve	výši	dle	těchto	Podmínek.		
	

2. Odměna	za	poskytované	Služby	dle	odst.	1	tohoto	článku	bude	Partnerem	hrazena	
z	kreditu.	 Kreditem	 se	 rozumí	 ekvivalent	 finančních	 prostředků	 na	 účtu	 Partnera	
určených	na	úhradu	Služeb	(dále	jen	„Kredit“).		

	
3. Při	zakoupení	Kreditu	bude	Partnerovi	za	podmínek	stanovených	v	Ceníku	připsán	

Bonusový	Kredit,	 jehož	zůstatek	bude	na	Účtu	veden	odděleně	–	samostatně	vedle	
Kreditu	 (dále	 jen	 „Bonusový	 kredit“).	 Odměnu	 za	 poskytované	 Služby	 lze	 taktéž	
hradit	z	Bonusového	Kreditu	s	tím,	že	nejdříve	se	na	úhradu	použije	Kredit	a	až	po	
jeho	úplném	vyčerpání	Bonusový	kredit.		
	

4. Kredit	 lze	 dobít	 prostřednictvím	Účtu	 Partnera,	 a	 to	 pouze	 v	české	měně.	 Úhradu	
Kreditu	lze	provést	online	platbou,	nebo	převodem	z	bankovního	účtu.	Provozovatel	
vystaví	Partnerovi	daňový	doklad	ve	lhůtě	15	dnů	ode	dne	připsání	platby.	

	
5. Aktuální	stav	Kreditu	je	zřejmý	v	Účtu	Partnera.	

	
6. Platnost	Kreditu	je	365	dní	ode	dne	jeho	připsání	na	Účet.	Připsání	dalšího	Kreditu	

v	budoucnu	neprodlužuje	platnost	Kreditu	dříve	dobitého.	Na	úhradu	Služeb	bude	
použit	vždy	Kredit	s	nejstarším	datem	připsání,	příp.	Bonusový	kredit,	bude-li	Kredit	
vyčerpán.	

	
7. Cena	Služeb,	tj.	konkrétní	výše	Kreditu	potřebného	k	úhradě	konkrétních	Služeb,	se	

stanoví	dle	Ceníku.		
	

8. Partner	je	oprávněn	požadovat	vrácení	nevyčerpaného	(a	neblokovaného	ve	smyslu	
ust.	 čl.	5	odst.	4	 těchto	Podmínek)	Kreditu,	 a	 to	 zejména	v	souvislosti	 se	 zrušením	
jeho	 registrace	 dle	 ust.	 čl.	 2	 odst.	 6	 těchto	 Podmínek,	 pouze	 za	 dále	 uvedených	
podmínek.	Bonusový	Kredit	se	nevrací.	Žádost	o	vrácení	finančních	prostředků	bude	
zaslána	na	adresu	podpora@dvacetpetka.cz.	V	žádosti	je	třeba	uvést	výši	Kreditu,	jež	
má	 být	 vrácena.	 Finanční	 prostředky,	 jako	 ekvivalent	 vráceného	 Kreditu,	 budou	
poukázány	na	bankovní	účet,	ze	kterého	byly	uhrazeny,	neuvede-li	Partner	v	žádosti	



jinak.	 Provozovatel	 je	 oprávněn	 za	 každou	 obdrženou	 žádost	 účtovat	manipulační	
poplatek	ve	výši	30%	z	finanční	částky	požadované	k	vrácení,	min.	však	1.000,-	Kč.	
Suma	 vrácených	 finančních	 prostředků	 bude	 ponížena	 o	 manipulační	 poplatek.		
Partner	bere	na	vědomí,	že	minimální	finanční	částka,	která	může	být	vrácena,	činí	
5.000,-	Kč.	Bude-li	hodnota	Kreditu	na	Účtu	Partnera	nižší	než	minimální	přípustná	
finanční	 částka	 dle	 předchozí	 věty,	 bere	 Partner	 na	 vědomí,	 že	 nemá	 vůči	
Provozovateli	nárok	na	vrácení	této	zůstatkové	hodnoty	Kreditů.	

	
5. PRŮBĚH	SOUTĚŽE	

	
1. Partner	prohlašuje,	že	se	seznámil	s	Podmínkami	internetové	stránky	dvacetpetka.cz	

pro	 Uživatele.	 Dále	 Partner	 prohlašuje,	 že	 se	 seznámil	 se	 vzorovými	 Úplnými	
pravidly	 Soutěže	 upravujícími	konkrétní	pravidla	 jednotlivých	Soutěží.	Partner	 je	 s	
obsahem	 těchto	 dokumentů	 srozuměn,	 akceptuje	 je,	 a	 zavazuje	 se	 je	 dodržovat.	
Současně	 bere	 na	 vědomí,	 že	 Provozovatel	 je	 oprávněn	 obsah	 těchto	 dokumentů	
změnit,	 o	 čemž	 bude	 Partnera	 informovat	 emailem	 zaslaným	 na	 jeho	 adresu	
uvedenou	 při	 registraci.	 Má	 se	 za	 to,	 že	 Partner	 se	 změnou	 obsahu	 dokumentů	
souhlasí,	 bude-li	 nadále	 pořádat	 a	 organizovat	 Soutěže.	 Aktuální	 znění	 obou	
dokumentů	 je	 dostupné	 na	 www.dvacetpetka.cz.	 Právo	 Provozovatele	 na	 změnu	
Úplných	pravidel	Soutěže	se	nevztahuje,	na	již	probíhající	Soutěže.	

	
2. Při	pořádání	a	organizaci	Soutěže	je	Partner	oprávněn	definovat	zejména:	

	
- den	spuštění	Soutěže	s	tím,	že	Soutěž	bude	spuštěna	vždy	v	0:00	hod.	daného	dne,	
- počet	dní,	po	dobu,	kterých	bude	Soutěž	probíhat,		
- limit	počtu	Uživatelů,	kteří	se	mohou	Soutěže	zúčastnit,	
- výhry	do	Soutěže	pro	výsledkovou	listinu	„CENA“	a	„SUPERCERA“	(včetně	 jejich	
počtu)	a	náhodný	dárek,		

- pozici	Soutěže,	
- video,	 které	 se	 zobrazí	 každému	 Uživateli	 před	 zahájením	 prvního	 pokusu	
v	Soutěži,		

- vytvoření	 video	 upoutávky	 s	návodem	 na	 hraní	 Soutěže,	 které	 může	 Partner	
použít	pro	propagaci	Soutěže.	
	

3. Partner	 provede	 objednávku	 Soutěže	 prostřednictvím	 formuláře	 ve	 svém	 Účtu.		
Partner	 si	 zvolí	 některý	 z	dostupných	 termínů	 Soutěže,	 které	 se	 mu	 při	 vyplnění	
objednávkového	 formuláře	 zobrazí,	 případně	 pozici	 Soutěže,	 a	 další	 parametry	
Soutěže	uvedené	v	objednávkovém	formuláři.	
	

4. Podmínkou	 dokončení	 objednávky	 Soutěže	 je	 dostatečný	 Kredit	 na	 Účtu	 Partnera	
k	úhradě	 ceny	 za	 Služby	 sjednané	 v	souvislosti	 s	danou	 Soutěží.	 Provedením	
objednávky	dojde	k	rezervaci	 termínu	a	pozice	Soutěže	a	 rovněž	k	blokaci	Kreditu	
ve	výši	dle	parametrů	objednané	Soutěže.	Kredit	bude	z	Účtu	Partnera	odečten	po	
skončení	Soutěže.	Nedosáhne-li	počet	Uživatelů	účastnících	se	Soutěže	objednaného	
limitu,	bude	Kredit	na	úhrady	ceny	Služeb	poměrně	ponížen	podle	skutečného	počtu	
Uživatelů.	
	

5. Rezervaci	termínu	a	pozice	Soutěže	lze	provést	na	období	jednoho	roku	dopředu.	
	



6. Partner,	 prostřednictvím	 svého	 Účtu,	 za	 využití	 formuláře,	 doplní	 obsah	 Soutěže,	
neučinil-li	 tak	 již	 při	 vytvoření	 objednávky	 dle	 odst.	 3	 tohoto	 článku,	 tj.	 zejména	
vloží	data	pro	vytvoření	karet,	popisy	produktů,	výhry	pro	výsledkové	listiny,	včetně	
jejich	počtu,	a	to	vše	nejpozději	do	okamžiku	podání	žádosti	o	schválení	Soutěže	dle	
čl.	6	odst.	2	těchto	Podmínek.	
	

7. V	každé	Soutěži	bude	3	až	10	výher	pro	výsledkovou	listinu	„CENA“	a	3	až	10	výher	
pro	 výsledkovou	 listinu	 „SUPERCENA“,	 minimální	 hodnota	 Ceny	 bude	 300,-	 Kč	 a	
min.	 hodnota	 Superceny	 bude	 700,-	 Kč.	 Partner	 není	 oprávněn	 zvolit	 cenu,	 která	
bude	 svojí	 povahou	 závadná,	 tj.	 bude	 odporovat	 právními	 předpisům,	 a	 dobrým	
mravům.	Partner	 je	dále	oprávněn	do	Soutěže	vložit	dárek,	který	mohou	Uživatelé	
v	Soutěži	náhodně	získat.			
	

8. Partner	si	v	případě	zájmu	zvolí	pozici	zobrazení	Soutěže	mezi	Soutěžemi	ostatních	
Parterů.	V	případě	volby	TOP	pozice	se	bude	Soutěž	zobrazovat	na	první	pozici	mezi	
ostatními	Soutěžemi	probíhajícími	v	daný	den,	v	případě	volby	pozice	„náhodná“	se	
bude	Soutěž	zobrazovat	na	pozici	2	až	6,	resp.	libovolně	v	rozpětí	těchto	pozic.	

	
9. V	průběhu	 Soutěže	 zpřístupní	 Provozovatel	 Partnerovi	 na	 jeho	 Účtu	 anonymní	

statistiky	Soutěže,	zejména	počet	aktivních	Uživatelů.	
	

10. Po	 skočení	 Soutěže	poskytne	Provozovatel	 Partnerovi	 statistiky	 Soutěže	 a	 údaje	 o	
Uživatelích	účastnících	se	dané	Soutěže,	a	to	za	účelem	předání	výher	a	případného	
oslovení	 Uživatelů	 k	 získání	 souhlasu	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	
k	marketingovým	 účelům,	 a	 to	 konkrétně	 uživatelské	 jméno	 (jména	 a	 příjmení),	
email	a	informace	o	dosažených	soutěžních	výsledcích.	

	
6. PRÁVA	O	POVINNOSTI	PROVOZOVATELE	A	PARTNERA	PŘI	POŘÁDÁNÍ	A	

ORGANIZACI	SOUTĚŽÍ	
	

1. Provozovatel	 je	 oprávněn	 každý	 den	 spustit	 nejvýše	 12	 Soutěží	 jednotlivých	
Partnerů	současně.	
	

2. Provozovatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 schválit	 Soutěž	 Partnera	 před	 jejím	 spuštěním.	
Partner	 je	 povinen	 požádat	 Provozovatele	 o	 schválení	 Soutěže	 nejpozději	 72	 hod.	
před	 jejím	 plánovaným	 spuštěním.	 Provozovatel	 je	 povinen	 schválit	 nebo	 její	
schválení	odmítnout	nejpozději	do	48	hod.	od	podání	žádosti.	Provozovatel	odmítne	
schválit	 Soutěž,	 pokud	 tato	 bude	 v	rozporu	 s	těmito	 Podmínkami	 nebo	 jejími	
principy.	 V	takovém	 případě	 sdělí	 Partnerovi	 důvody	 vedoucí	 k	neschválení	 a	
stanoví	 mu	 přiměřenou	 dodatečnou	 lhůtu	 ke	 zjednání	 nápravy.	 Délku	 lhůty	 ke	
zjednání	 nápravy	 stanoví	 Provozovatel	 s	ohledem	 na	 plánovaný	 termín	 spuštění	
dané	Soutěže.	V	případě,	že	Partner	ani	v	dodatečné	lhůtě	nápravu	nesjedná,	Soutěž	
nebude	 schválena	 a	 Partner	 ztrácí	 nárok	 na	 vrácení	 blokovaného	 Kreditu.	 Po	
schválení	 Soutěže	 ze	 strany	 Provozovatele,	 již	 není	 Partner	 oprávněn	 v	Soutěži	
provádět	jakékoliv	změny.	
	

3. Partner	 je	 oprávněn	 zrušit	 Soutěž	 kdykoliv	 až	 do	 okamžiku	 jejího	 spuštění.	
V	případě	zrušení	Soutěže	ze	strany	Partnera:	
	



- 28	dní	před	plánovaným	spuštěním	Soutěže,	 činí	 storno	poplatek	25	%	Kreditu	
účtovaného	za	zrušenou	Soutěž	dle	Ceníku,	

- 14	dní	před	plánovaným	spuštěním	Soutěže,	 činí	 storno	poplatek	50	%	Kreditu	
účtovaného	za	zrušenou	Soutěž	dle	Ceníku,	

- 7	dní	před	plánovaným	spuštěním	Soutěže,	 činí	 storno	poplatek	100	%	Kreditu	
účtovaného	za	zrušenou	Soutěž	dle	Ceníku,		
	

Provozovatel	 je	 oprávněn	 zrušit	 Soutěž	 v	případech	 stanovených	 v	 Podmínkách	
internetové	stránky	dvacetpetka.cz.	

	
4. Partner	 je	 povinen	 se	 při	 užívání	 internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	 a	

pořádání	 a	 organizaci	 Soutěže	 zdržet	 jakéhokoliv	 neoprávněného	 jednání,	 kterým	
by	se	snažil,	jakkoliv	ovlivnit	či	zmanipulovat	průběh	a	výsledek	Soutěže.		
	

5. Partner	 prohlašuje,	 že	 veškerý	 obsah,	 který	 použije	 v	souvislosti	 s	pořádáním	 a	
organizací	Soutěže	je	prostý	právních	vad,	není	zatížen	právy	třetích	osob,	zejména	
právy	 autorskými,	 a	 Partner	 je	 oprávněn	 tímto	obsahem	neomezeně	disponovat	 a	
nakládat	 s	ním.	 Provozovatel	 nenese	 jakoukoliv	 odpovědnost	 za	 porušení	 práv	
třetích	osob	vadným	obsahem.		

	
6. Provozovatel	 je	 oprávněn	 v	souladu	 se	 zněním	 Podmínek	 internetové	 stránky	

dvacetpetka.cz	 a	 Úplnými	 pravidly	 jednotlivých	 Soutěží	 autoritativně	 rozhodnout	 o	
vyloučení	Uživatele	ze	Soutěže	nebo	zrušení	či	blokaci	jeho	uživatelského	účtu.			
	

7. Z	 účasti	 v	 Soutěži	 jsou	 vyloučeny	 osoby	 v	 pracovním	 nebo	 obdobném	 vztahu	 k	
Partnerovi	a	jakékoli	osoby,	které	se	svou	činností	podílely	či	podílí	na	Soutěži	či	její	
organizaci	a	dále	jsou	z	účasti	vyloučeny	i	osoby	těmto	osobám	blízké	ve	smyslu	ust.	
§	22	zákona	č.	89/2012	Sb.,	 občanský	zákoník.	Pokud	se	 i	přesto	některá	 z	 těchto	
osob	stane	výhercem	v	Soutěži,	ztrácí	nárok	na	výhru	a	Partner	je	povinen	takovou	
osobu	ze	Soutěže	vyloučit	a	výhru	ji	nepředat.	
	

8. Partner	 je	 povinen	 bez	 zbytečného	 odkladu	 oznámit	 Provozovateli	 e-mailem	 na	
adresu	podpora@dvacetpetka.cz	jakékoliv	problémy	se	Službami	ve	smyslu	ust.	čl.	3	
odst.	2	těchto	Podmínek.		
	

9. Provozovatel	nenese	žádnou	odpovědnosti	za:	
	

- jakékoliv	zneužití	Účtu	Partnera	a	údajů	v	něm	obsažených,	
- zneužití	či	neoprávněné	nakládání	s	Kredity	na	Účtu	partnera,		
- nedostatečný	zájem	Uživatelů	o	účast	v	Soutěži,	
- oznámení	o	výsledku	Soutěže	Uživatelům,	předání	výher	Uživatelům	a		
- jakékoliv	nároky	Uživatelů	související	s	výhrami,	
- dočasnou	nedostupnost	či	nefunkčnost	internetové	stránky	www.dvacetpetka.cz	
a	Účtu	Partnera,	

- jakýkoliv	obsah	vložený	Partnerem	na	internetovou	stránku	www.dvacetpetka.cz	
v	souvislosti	s	pořádáním	a	organizací	Soutěže.	

	
10. Partner	 i	 Provozovatel	 se	 zavazují	 zachovávat	 mlčenlivost	 o	 všech	 informacích	 a	

skutečnostech,	které	se	dozvěděli	či	dozví,	v	souvislosti	s	poskytováním	Služeb	dle	
těchto	 Podmínek,	 a	 jejichž	 zveřejnění	 by	mohlo	 druhé	 straně	 způsobit	 újmu	 nebo	



ohrozit	její	zájmy.	Povinnost	mlčenlivosti	trvá	po	celou	dobu	trvání	vztahu	Partnera	
a	Provozovatele	dle	těchto	Podmínek,	jakož	i	3	roky	po	jeho	zániku.	

	
11. Provozovatel	 je	 oprávněn	 zablokovat	 či	 zrušit	 Partnerovi	 Účet	 a	 pozastavit	

poskytování	Služeb,	či	jejich	poskytování	úplně	ukončit	v	případě,	že:	
	

a) poruší	podstatným	způsobem	nebo	opakovaně	tyto	Podmínky,			
b) dopustí	se	nepoctivého	jednání	vůči	Uživatelům	a	výhercům	(např.	nepředá	výhry	
bez	omluvitelného	důvodu),	

c) dopustí	se	neoprávněného	jednání	ve	smyslu	odst.	4,	odst.	5	tohoto	článku,	
d) zneužije	osobní	údaje	Uživatelů.	

	
Současně	 s	tím	 vzniká	 Provozovateli	 nárok	 na	 úhradu	 smluvní	 pokuty	 ve	 výši	
50.000,-	 Kč	 a	 veškerý	 Kredit	 na	 Účtu	 Partnera	 propadá	 ve	 prospěch	 Partnera.	
Nárokem	na	smluvní	pokutu	dle	tohoto	odstavce	není	dotčen	nárok	Provozovatele	na	
náhradu	škody	způsobenou	porušením	povinností	ze	strany	Partnera.	
	

12. Partner	 je	 oprávněn	 provádět	 vlastní	 propagaci	 Soutěže	 a	 v	souvislosti	 s	tím	
odkazovat	 na	 Provozovatele	 a	 internetovou	 stránku	 www.dvacetpetka.cz,	 pokud	
Provozovatel	s	tímto	nevysloví	svůj	výslovný	nesouhlas.	

	
7. ZÁVĚREČNÁ	USTANOVENÍ	

	
1. Provozovatel	 je	 oprávněn	 tyto	 Podmínky	 a	 Ceník	 jednostranně	 změnit.	 Aktuální	

znění	 Podmínek	 a	 Ceníku	 je	 dostupné	 na	 www.dvacetpetka.cz.	 Jakékoliv	 změny	
Podmínek	a	Ceníku	nabývají	účinnosti	okamžikem	zveřejnění,	nebo	pozdějším	dnem	
určeným	 Provozovatelem.	 O	 změně	 Podmínek	 bude	 Partner	 informován	 emailem	
zaslaným	na	jeho	emailovou	adresu	uvedenou	při	registraci.	Má	se	za	to,	že	Partner	
se	 změnou	 Podmínek	 a	 Ceníku	 souhlasí,	 bude-li	 nadále	 pořádat	 a	 organizovat	
Soutěže.		

	
2. Je-li	 nebo	 stane-li	 se	 jakékoliv	 ustanovení	 těchto	 Podmínek	 neplatným	 nebo	

nevymahatelným,	bude	se	neplatnost	nebo	nevymahatelnost	týkat	pouze	dotčeného	
ustanovení,	pokud	z	povahy	takového	ustanovení	nebo	jeho	obsahu	nevyplývá,	že	jej	
nelze	 oddělit	 od	 Podmínek	 jako	 celku.	 Provozovatel	 v	 takovém	 případě	 nahradí	
takové	 neplatné	 nebo	 nevymahatelné	 ustanovení	 jiným	 ustanovením,	 které	 bude	
obsahem	a	významem	co	nejbližší	původnímu	ustanovení.	
	

3. Práva	 a	povinnosti	Provozovatele	 a	Partnera	neupravená	 těmito	Podmínky	 se	 řídí	
příslušnými	právními	předpisy	České	republiky.	
	

4. V	 případě	 soudního	 řešení	 sporů	 mezi	 Provozovatelem	 a	 Partnerem	 je	 příslušný	
obecný	soud	Provozovatele.	
	

5. Komunikace	 Provozovatele	 a	 Partnera	 probíhá	 zásadně	 elektronicky	 formou	
elektronické	 pošty	 (e-mailu).	 Provozovatele	 lze	 kontaktovat	 na	 emailové	 adrese	
podpora@dvacepetka.cz.	 Partner	 bude	 ze	 strany	 Provozovatele	 kontaktován	 na	
emailové	adrese	uvedené	při	registraci.	
	

6. Tyto	Podmínky	nabývají	účinnosti	dne	7.4.2021.	


