
Podmínky	internetové	stránky	dvacetpetka.cz	
	

1.	ÚVODNÍ	USTANOVENÍ	
	

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

2. Používání	 internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	 a	 účast	 Uživatelů	
v	marketingových	 soutěžích	 Partnerů	 na	 internetové	 stránce	 dvacetpetka.cz	 (dále	
také	 jen	 „Soutěže“),	 tj.	 práva	 a	 povinnosti	 Provozovatele	 a	 Uživatelů	 s	tím	
související,	 se	 řídí	 těmito	 základními	 podmínkami	 používání	 internetové	 stránky	
www.dvacetpetka.cz	(dále	jen	„Podmínky“).	

	
3. Pro	účely	těchto	Podmínek	je	uživatelem	každá	fyzická	osoba	starší	15	let,	způsobilá	

k	právním	 jednáním	 a	 svéprávná	 v	 potřebném	rozsahu,	 která	 se	 registrovala	 na	
internetové	 stránce	www.dvacetpetka.cz	 a	 vyjádřila	 souhlas	 s	těmito	 Podmínkami	
(dále	také	jen	„Uživatel“).		
	

2.	REGISTRACE	UŽIVATELE	
	
1. Podmínkou	 pro	 účast	 v	Soutěžích	 na	 internetové	 stránce	 www.dvacetpetka.cz	 je	

provedení	registrace	na	této	internetové	stránce.	Registrace	je	bezplatná.		
	

2. Registrovat	 se	 může	 každá	 fyzická	 osoba	 starší	 15	 let,	 která	 je	 svéprávná	
v	potřebném	rozsahu,	a	to	prostřednictvím	registračního	online	formuláře,	který	je	
dostupný	na	www.dvacetpetka.cz,	případně	prostřednictvím	aplikace	Facebook.		
	

3. Pro	registraci	musí	zájemce	v	registračním	formuláři	vyplnit	úplně	a	pravdivě	tyto	
údaje:	 jméno	 a	 příjmení,	 e-mailovou	 adresu	 a	 heslo.	 Existence	 emailové	 adresy	 je	
ověřována.	 V	případě	 registrace	 přes	 aplikaci	 Facebook	 budou	 z	Facebookového	
účtu	převzaty	jméno,	pod	kterým	je	Facebookový	účet	vytvořen,	emailová	adresa	a	
profilová	fotografie.	
	

4. Registrací	Uživatel	souhlasí	s	Podmínkami	v	aktuálním	znění.	
	

5. Při	registraci	je	Uživateli	vytvořen	uživatelský	účet	(dále	jen	„Účet“).	Každý	Uživatel	
může	mít	pouze	jeden	Účet.	
	

6. Uživatel	není	oprávněn	po	vytvoření	Účtu	měnit	emailovou	adresu,	prostřednictvím	
které	provedl	registraci.	
	

7. Uživatel	je	oprávněn	svou	registraci	kdykoliv	zrušit,	a	to	prostřednictvím	žádosti	
adresované	 Poskytovateli	 na	 emailovou	 adresu	 podpora@dvacepetka.cz.	 V	
takovém	 případě	 dojde	 k	 odstranění	 všech	 dat,	 které	 byly	 po	 dobu	 registrace	
uloženy.	Uživatel	 je	 také	oprávněn	zažádat	o	odstranění	všech	dat,	které	o	něm	
byly	 uloženy,	 a	 to	 prostřednictvím	 žádosti	 adresované	 Poskytovateli	 na	
emailovou	adresu	podpora@dvacepetka.cz.	



	
3.	PRÁVA	A	POVINNOSTI	UŽITELE	A	PROVOZOVATELE	

	
1. Uživatel	 není	 oprávněn	 přístupové	 údaje	 k	Účtu	 (uživatelské	 jméno	 a	 heslo)	

poskytovat	 třetím	 osobám,	 je	 povinen	 chránit	 je	 před	 zneužitím.	 Provozovatel	
nenese	žádnou	odpovědnost	za	zneužití	Účtu	Uživatele.	
	

2. Uživatel	není	oprávněn	svůj	Účet	převést	na	jiného	Uživatele.	
	

3. Uživatel	 je	 povinen	 dodržovat	 tyto	 Podmínky	 a	 užívat	 internetovou	 stránku	
www.dvacetpetka.cz	 v	souladu	 s	právními	 předpisy.	 Stejně	 tak	 se	 zavazuje	
respektovat	 podmínky	 jednotlivých	 Soutěží.	 Uživatel	 je	 odpovědný	 za	 veškerou	
újmu,	kterou	by	způsobil	Provozovateli	nebo	partnerům	Poskytovatele	v	souvislosti	
s	porušením	těchto	Podmínek,	podmínek	Soutěží	či	právních	předpisů.	
	

4. Uživatel	 je	 povinen	 se	 při	 užívání	 internetové	 stránky	www.dvacetpetka.cz	 zdržet	
jakéhokoliv	 neoprávněného	 jednání,	 kterým	 by	 se	 snažil,	 jakkoliv	 ovlivnit	 či	
zmanipulovat	průběh	a	výsledek	Soutěží.	Zejména	se	zakazuje	používání	jakýchkoliv	
mechanických,	 elektronických	 či	 obdobných	 zařízení	 určených	 k	 získání	
neoprávněné	 výhody	 v	 Soutěžích	 (např.	 automatické	 hraní	 hry).	 Uživatel	 nesmí	
použít	 software	 vybavený	 umělou	 inteligencí,	 například	 robota,	 který	 uživateli	
pomáhá	při	účasti	na	Soutěžích,	či	Uživatele	zastupuje.	Porušení	uvedeného	zákazu	
anebo	důvodné	podezření	na	 takovéto	porušení	bude	pro	Poskytovatele	důvodem	
pro	zrušení	či	zablokování	Účtu.	

	
5. Uživatel	 výslovně	 bere	 na	 vědomí,	 že	 Provozovatel	 má	 právo	 kdykoli,	 bez	

předchozího	 upozornění	 Uživatele	 a	 bez	 uvedení	 důvodu	 zrušit	 či	 zablokovat	
Uživateli	Účet	a	tím	i	ukončit	nebo	omezit	účast	Uživatele	v	Soutěžích	a	případně	mu	
nepřiznat	či	odejmout	nárok	na	výhru,	a	to	zejména	v	případě,	kdy	Uživatel:	

	
a) uvede	při	registraci	nepravdivé	nebo	neúplné	údaje,	
b) bude	užívat	více	než	jeden	Účet,	
c) dopustí	 se	 závažného	 nebo	 opakovaného	 porušení	 těchto	 Podmínek	 nebo	

podmínek	jednotlivých	Soutěží,	
d) dopustí	 se	 při	 užívání	 internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	 a	 účasti	 na	

Soutěžích	porušení	platných	právních	předpisů,	
e) dopustí	 se	 jakékoliv	 manipulace	 nebo	 podvodného	 jednání	 ve	 vztahu	 k	

Soutěžím,	nebo	Provozovateli,	případně	se	o	to	pokusí.	
	

4. MARKETINGOVÉ	SOUTĚŽE	PARTNERŮ	
	

1. Provedení	 registrace	 opravňuje	 Uživatele	 k	účasti	 v	jednotlivých	 Soutěžích,	 které	
budou	 probíhat	 na	 internetové	 stránce	 www.dvacetpetka.cz.	 Pořadatelem	 a	
organizátorem	jednotlivých	Soutěží	budou	subjekty	odlišné	od	Provozovatele	(dále	
jen	„Partner“).		
	

2. Partneři	 pořádají	 a	 organizují	 jednotlivé	 Soutěže,	 pro	 které	 stanovují	 konkrétní	 a	
individuální	 podmínky.	 Tyto	 podmínky	 upravují	 konkrétní	 podmínky	 účasti	



v	Soutěži,	kritéria	pro	určení	výherce,	podmínky	pro	předání	výher,	 seznam	výher	
apod.	
	

3. Podmínkou	 účasti	 v	jednotlivých	 Soutěžích	 je	 předchozí	 souhlas	 Uživatele	
s	podmínkami	 Soutěže	 stanovenými	 Partnerem,	 s	nimiž	 se	 Uživatel	 před	 účastí	 v	
dané	Soutěži	seznámí.	
	

4. Partner	 je	oprávněn	stanovit,	 že	některých	Soutěží	 se	budou	moci	zúčastnit	pouze	
Uživatelé	starší	18	let.		
	

5. Z	 účasti	 v	konkrétní	 Soutěži	 jsou	 vyloučeni	 zaměstnanci	 Provozovatele	 a	 jakékoli	
osoby,	 které	 se	 svou	 činností	 podíleli	 či	 podílí	 na	 provozu	 internetové	 stránky	
www.dvacetpetka.cz	a	dále	jsou	z	účasti	vyloučeny	i	osoby	těmto	osobám	blízké	ve	
smyslu	ust.	§	22	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník.	

	
	

5.	OMEZENÍ	ODPOVĚDNOSTI	PROVOZOVATELE	
	

1. Provozovatel	neodpovídá	za	žádné	technické	či	telekomunikační	obtíže	při	přenosu	
dat	 prostřednictvím	 sítě	 internet	 nebo	 jinými	 elektronickými	 prostředky,	 ani	 za	
přenášené	 informace	 nebo	 jejich	 změnu	 	 či	 jakékoliv	 jiné	 závady	 či	 nedostatky	
vzniklé	 v	 průběhu	 Soutěže,	 včetně	 rychlosti	 technického	 připojení,	 nedoručení	
elektronické	pošty,	 funkčnost	Účtu,	a	dále	nenese	odpovědnost	za	 jakékoliv	škody,	
ke	kterým	by	mohlo	dojít	na	počítači	či	 jiném	zařízení	Uživatele	nebo	 jakékoli	 jiné	
osoby	 v	 souvislosti	 s	 účastí	 v	 Soutěžích.	 Pořadatel	 ani	 Organizátor	 není	 rovněž	
odpovědný	za	 to,	že	Uživatel	nebyl	schopen	účastnit	se	Soutěže	nebo	 ji	dokončit	v	
důsledku	jakékoli	skutečnosti.	

	
2. Provozovatel není	odpovědný	za	předání	výhry	Uživateli.	

	
3. Internetová	stránka	www.dvacetpetka.cz	obsahuje	odkazy	na	jiné	webové	stránky	či	

aplikace	 třetích	strany.	Tyto	odkazy,	 resp.	webové	stránky	a	aplikace	 třetích	stran	
nejsou	 sledovány,	 nebo	 kontrolovány	 ze	 strany	 Provozovatele,	 Provozovatel	 není	
odpovědný	 za	 jejich	 obsah.	 Pokud	 se	 je	 Uživatel	 rozhodne	 přes	 odkaz	 vedoucí	
z	internetové	 stránky	 www.dvacetpetka.cz	 navštívit,	 činí	 tak	 na	 své	 vlastní	
nebezpečí	a	odpovědnost.	

	
	

6.	INFORMACE	PRO	UŽIVATELE	O	HLÁŠENÍ	PROBLÉMŮ	S	INTERNETOVOU	
STRÁNKOU	

	
1. Oznámení	Uživatele	 o	 problémech	 vzniklých	 v	průběhu	 Soutěže	nebo	 v	souvislosti	

s	užíváním	 Účtu,	 případně	 námitky	 a	 reklamace	 k	průběhu	 a	 výsledku	 Soutěže,	
vyřizuje	Provozovatel	na	e-mailové	adrese	podpora@dvacepetka.cz.	
	

2. Provozovatel	není	povinen	uchovávat	komunikaci	s	Uživatelem	a	vyhrazuje	si	právo	
neodpovídat	na	veškeré	dotazy	a	připomínky.	

	



3. Provozovatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 konečného	 rozhodnutí	 ve	 všech	 záležitostech	
týkajících	se	provozu	 internetové	stránky	www.dvacetpetka.cz	a	průběhu	Soutěže.	
Uživatel	nemá	nárok	na	přezkum	rozhodnutí	Provozovatele.	

	
7.	OCHRANA	OSOBNÍCH	ÚDAJŮ	

	
4. Provozovatel	 při	 své	 činnosti	 dbá	 dodržování	 nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	

Rady	 (EU)	 č.	 2016/679	 o	 ochraně	 fyzických	 osob	 v	 souvislosti	 se	 zpracováním	
osobních	 údajů	 a	 o	 volném	 pohybu	 těchto	 údajů	 a	 o	 zrušení	 směrnice	 95/46/ES	
(obecné	 nařízení	 o	 ochraně	 osobních	 údajů)	 (dále	 jen	 „Nařízení“)	 a	 zákona		
č.	 110/2019	 Sb.,	 o	 zpracování	 osobních	 údajů,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 (dále	
jen	„Zákon“).	

5. Činnosti	 zpracování,	 účely	 a	 prostředky	 ochrany	 osobních	 údajů	 vymezuje	
Provozovatel	 v	rámci	 přijatých	 Zásady	 ochrany	 osobních	 údajů	 a	 GDPR	
(https://dvacetpetka.cz/pdf/25ka_GDPR_soutezici.pdf),	 které	 publikuje	 na	
internetové	 stránce	 www.dvacetpetka.cz,	 s	nimiž	 se	 uživatel	 seznamuje	 při	
zakládání	uživatelského	účtu,	a	které	v	této	souvislosti	bere	na	vědomí.	

	
8.	ZÁVĚREČNÁ	USTANOVENÍ	

	
1. Provozovatel	 je	 oprávněn	 tyto	 Podmínky	 kdykoli	 jednostranně	 změnit.	 Jakékoliv	

změny	těchto	Podmínek	nabývají	účinnosti	okamžikem	zveřejnění,	nebo	pozdějším	
dnem	 určeným	 Provozovatelem.	 O	 změně	 Podmínek	 bude	 Uživatel	 informován	
emailem	zaslaným	na	jeho	emailovou	adresu	uvedenou	při	registraci.	Má	se	za	to,	že	
Uživatel	se	změnou	podmínek	souhlasí,	bude-li	používat	Účet	a	účastnit	se	Soutěží	i	
po	oznámení	změny	Podmínek	ze	strany	Provozovatele.		
	

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	 Uživatel	 neupravená	 těmito	 Podmínky	 se	 řídí	
příslušnými	právními	předpisy	České	republiky.	
	

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

	
5. Provozovatele	 a	 Uživatelem	 probíhá	 elektronicky	 výlučně	 formou	 elektronické	

pošty	 (e-mailu).	 Provozovatele	 lze	 kontaktovat	 na	 emailové	 adrese	
podpora@dvacepetka.cz.		
	

6. Tyto	Podmínky	nabývají	účinnosti	dne	7.4.2021.		
 


