
 

Soutěžní podmínky 
 

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže 
pořádané pořadatelem soutěží, společností AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 
05030323, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále 
jen „Pořadatel“) a to na webových stránkách provozovaných Pořadatelem, jakož i dalších 
místech internetu (dále jen „Soutěžní podmínky“). 

 

Obecné pojmy 
 

1. Webovými stránkami se rozumí webové stránky https://azlegal.cz/ a další webové 
stránky provozované Pořadatelem (dále jen „Webové stránky“). 

2. Dalšími místy internetu se rozumí jakékoliv profily na sociálních sítí spravované 
Pořadatelem, webové stránky a profily na sociálních sítích provozované či spravované 
partnery Pořadatele apod. (dále jen „Další místa“). 

3. Soutěžícím rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, registrovanou nebo 
neregistrovanou na webu pořadatele, která se účastní soutěže na Webových 
stránkách nebo na Dalších místech (dále jen „Soutěžící“). 

4. Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže.  

 

Soutěžní podmínky 
 

1. Účast v soutěžích na Webových stránkách nebo Dalších místech je vždy zdarma. 
2. Účastí v soutěži rozumíme odeslání správně vyplněného soutěžního formuláře ze 

stránky soutěže tlačítkem Odeslat či jinou formou viz níže Doplňkové Soutěžní 
podmínky pro Facebook, Instagram, Linkedin soutěž. 

3. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční 
adresou v České republice, a to i jako zástupce společnosti, která souhlasí s těmito 
Soutěžními podmínkami. 

4. Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní 
příslušníci. 

5. Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním Webových stránkách nebo na 
Dalších místech. 

6. Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení 
soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž. 



 

7. Výhercem soutěže se stává Soutěžící, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky 
a poté je náhodným algoritmem či jinou úvahou pořadatele vylosován ze všech 
takových soutěžících. 

8. Na výhru neexistuje právní nárok a soutěžící se nemůže výhry domáhat ani v případě 
zrušení soutěže Pořadatelem. 

9. Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Výherce bude uveden svým rodným 
jménem a příjmením. 

10. Výherce může oznámit, že výhru za něj přebere jiná osoba.  
11. Pořadatel může bez předchozího upozornění soutěž zrušit, a Soutěžícím tím nevzniká 

žádný právní nárok ani nárok na náhradu přímé, nepřímé či následné škody. 
V případě, že se předchozí věta z jakéhokoli důvodu neuplatní, je odpovědnost 
pořadatele omezena na 1.000 Kč v souhrnu všech nároků. 

12. Výhra bude Soutěžícímu doručena na adresu pořadatele.  
13. Soutěžící svým souhlasem s těmito Soutěžními podmínkami zavazuje, že jím uvedené 

osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu pořadatele proběhne bez 
předchozího odsouhlasení této adresy ze strany soutěžícího. Doručení výhry 
soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Tato doba 
se může prodloužit o dobu, o kterou pořadatel musí opozdit plnění výhry z důvodu 
provozních, např. podstav zaměstnanců apod. Důvody a čas plnění výhry je v takovém 
případě plně na rozhodnutí pořadatele. 

14. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel 
nezodpovídá za spokojenost výherce s konzultací po jejím doručení výherci. Výhry se 
nelze domáhat soudní cestou. 

15. Výhra je jednorázová a pořadatel není povinen výhru poskytnout opakovaně.  
16. Účastník soutěže a Výherce se zavazuje nepoškozovat dobré jméno pořadatele 

v případě, že by z jakéhokoli důvodu výhru neobdržel či s obsahem výhry nebyl 
spokojený. 

 

Doplňkové Soutěžní podmínky – právní konzultace  
 

1. V případě, že je výhrou právní konzultace, jejím započetím je závazek pořadatele 
odevzdat výhru formou konzultace splněn. 

2. Výhra bude Soutěžícímu doručena na adresu pořadatele, kde pořadatel vykoná 
konzultaci, a to buď osobně či prostřednictvím komunikace na dálku. 

3. V případě, že se výherce nedostaví na konzultaci v daný čas, např. nepřipojí se k video 
hovoru, nedostaví se do kanceláře provozovatele apod. se má konzultace a výhra za 
započatou. Uvedené se uplatní též pokud výherce neodpoví na žádost o poskytnutí 
osobních údajů do 7 dní ode dne odeslání této žádosti elektronickou formou. 

 



 

 

Doplňkové Soutěžní podmínky – Facebook, Instagram, Linkedin 
soutěže  
 

1. Pro Facebook, Instagram a LInkedin soutěže platí veškerá pravidla pro soutěže 
uvedená v tomto dokumentu. 

2. Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků dané soutěže, kteří splní zadaná 
kritéria, a to výlučně na základě úvahy pořadatele. Vyhlášení proběhne na 
facebookové, instagramové nebo linkedinové stránce. 

3. Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno 
a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení pozvánky na převzetí 
výhry, zejména pozvánky dostavení se ke konzultaci.  

4. Účastí v soutěži uživatel automaticky souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. 
5. Naše Facebook, Instagram, Linkedin soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, 

sponzorovány nebo spojeny s Facebookem či Linkedinem a tito za ně neručí. 
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Soutěžící pořadateli, nikoli 
Facebooku či Linkedinu. 
 

Pořadatel 
 

1. Pořadatel je povinen informovat Soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem 
soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou 
adresu soutěžícího nebo formou zprávy přes některou z komunikačních platforem 
či prostřednictvím chatu sociální sítě, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení 
soutěže.  

2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci 
způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, 
a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo 
událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na 
odškodnění či vypořádání. 

4. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním 
systémů a programového vybavení či Facebooku, Instagramu nebo Linkedinu, 
které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si 
Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání 
důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání. 

5. Pořadatel nepřebírá vzhledem k Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok 
na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než je stanoveno v těchto Soutěžních 
podmínkách. 



 

 

Soutěžící 
 

1. Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně. 
2. Komunikace ze strany Pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou 

oznamovací zprávy e-mailem na e-mailovou adresu soutěžícího nebo formou zprávy 
přes některou z komunikačních platforem či prostřednictvím chatu sociální sítě. 
Soutěžící není povinen na tuto zprávu reagovat. 

3. V případě, že je nemožnost doručení výhry způsobena ze strany Soutěžícího vyhrazuje 
si Pořadatel právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce.  

4. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních 
předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším 
soutěžícím jakoukoli újmu. 

 

Podmínky nabývají účinnosti 30. 4. 2020. 

 AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 


