
Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Mistrovství ČR v šetření“ 

(dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatelem  soutěže  je  společnost  PFP  s.r.o.,  se  sídlem  Frýdlantská 
210/12,  460 01 Liberec,  IČ:  259 18 184,  zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 17808 
(dále jen „Pořadatel“).

2. Pořadatel  je  zapsán  v  registru  pojišťovacích  zprostředkovatelů 
a samostatných  likvidátorů  pojistných  událostí  jako  pojišťovací  agent 
a nabízí  povinné  ručení,  havarijní  pojištění,  pojištění  domácnosti 
a cestovní pojištění.

3. Organizátorem soutěže je Pořadatel.

4. Soutěž s názvem „Mistrovství ČR v šetření“ (dále jen „Soutěž“) probíhá v 
termínu od 14.10.2013 (00:00 hod) do 10.11.2013 (23:59 hod).

Cílem Soutěže je  umožnit  Soutěžícím  ověřit  výhodnost  jejich aktuální  
pojistné  smlouvy,  nabídnout  co  nejvýhodnější  podmínky  při  sjednání 
nové  pojistné  smlouvy  na  povinné  ručení  osobních  automobilů 
a poskytnout tak Soutěžícím možnost ušetřit na pojistném.

5. Soutěže je možné účastnit se pouze:

a) Prostřednictvím internetových stránek www.srovnator.cz nebo;

b) Prostřednictvím telefonní linky call centra Pořadatele na čísle 841 
292 292; nebo

c) V kamenných  provozovnách  Pořadatele  na  adrese  Frýdlantská 
210/12, 460 01 Liberec a Horní  náměstí  3,  466 01 Jablonec nad 
Nisou

(dále společně jen „Soutěžní místa“).

6. Do  Soutěže  se  může  zapojit  každá  fyzická  osoba  s  adresou  pro 
doručování na území České republiky, která se k Soutěži registruje (dále 
„Soutěžící“).  Je-li  Soutěžícím  osoba  mladší  18  let,  je  třeba  k  účasti 
v Soutěži souhlasu zákonného zástupce. 

7. Soutěžící se může do Soutěže zaregistrovat a účastnit se jí opakovaně.  
Registrací v Soutěži souhlasí Soutěžící s úplným zněním těchto Pravidel 
a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. V případě porušení Pravidel 
Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že nemá nárok na výhru získanou 
v Soutěži.

8. Soutěžící  se  registruje  do Soutěže udělením svého souhlasu  s Pravidly 
a udělením  souhlasu  se  zpracováním  osobních  údajů  na/v  Soutěžním 
místě.

9. Soutěž má 2 samostatné stupně, a to:

a) Odměna za účast v     Soutěži  

Vyplněním  nezávazné  kalkulačky  povinného  ručení  na/v 
Soutěžním místě každý Soutěžící získává věcnou cenu v podobě 
voucheru v hodnotě 500,- Kč na letecký  zájezd z nabídky cestovní 
kanceláře  Neckermann (dále jen „Voucher“).  Nabídku zájezdů je 
možné nalézt na www.dovolena-ckneckermann.cz.

Nárok  na  výhru  v této  fázi  soutěže  vzniká  vyplněním  kalkulačky 
povinného  ručení  na/v  Soutěžním  místě  aniž  by  došlo  k uzavření 
jakékoliv smlouvy, kterou Pořadatel zprostředkovává a jedná se tak o 
odměnu za účast v Soutěži.

b) Výhra za největší úsporu při sjednání pojistné smlouvy  

Do této fáze soutěže postupují ti ze Soutěžících, kteří na/v Soutěžním 
místě (i) vyplní kalkulačku povinného ručení a (ii) uzavřou konkrétní, 
jimi  požadovanou  a  Pořadatelem  zprostředkovanou,  pojistnou 
smlouvu a (iii)  doloží dle těchto Pravidel  vypovězení  své předchozí 
pojistné smlouvy a výši předchozího pojistného.

Na  základě  porovnání  výše  ročního  pojistného  na  tentýž  předmět 
pojištění  sjednaného  v  nově  uzavřené  pojistné  smlouvě  a  výše 
pojistného, které byl Soutěžící povinen platit dle jeho bezprostředně 
předchozí  pojistné  smlouvy  vybere  Pořadatel  toho  ze  Soutěžících, 
kterému  nová  smlouva  přinesla  nejvyšší  fnanční  úsporu  v Kč. 
V případě  rovnosti  bude  rozhodovat  dřívější  datum  uzavření  nové 
pojistné smlouvy. Výše rozdílu v pojistném dle nové pojistné smlouvy 
oproti bezprostředně předcházejícímu pojistnému (v případě rovnosti 
společně  s dřívějším  časem  uzavření  nové  smlouvy)  je  jediným 
kritériem  pro  stanovení  vítěze  (dále  jen  „Kritérium“).  Zohlednění 
jiných skutečností  předcházející  pojistné  smlouvy či  nově uzavřené 
pojistné smlouvy při stanovení vítěze je vyloučeno. Jakýkoliv prvek 
náhody při stanovení vítěze je také vyloučen.

Tato  fáze  Soutěže  bude  mít  celkem  třicet  tři  (33)  vítězů,  určených 
následně:

i. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  ze  Soutěžících,  kteří  splnili 
podmínky této fáze Soutěže od 00:00 hod do 23.59 hod 
každý den jednoho vítěze (dále jen „Každodenní vítěz“) a 
oznámí jej dle těchto Pravidel (viz dále) následující den.

ii. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  ze  Soutěžících,  kteří  splnili 
podmínky této fáze Soutěže v období 14.10. 2013 (00:00 
hod) – 20.10. 2013 (23:59 hod) vítěze (dále jen „Vítěz č. 1“), 
a to dne 21.10.2013 a oznámí jej  dle těchto Pravidel  (viz 
dále). 

iii. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  ze  Soutěžících,  kteří  splnili 
podmínky této fáze Soutěže v období 21.10. 2013 (00:00 
hod) – 27.10. 2013 (23:59 hod) vítěze (dále jen „Vítěz č. 2“), 
a to dne 28.10.2013 a oznámí jej  dle těchto Pravidel  (viz 
dále).

iv. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  ze  Soutěžících,  kteří  splnili 
podmínky této fáze Soutěže v období 28.10. 2013 (00:00 
hod) – 3.11. 2013 (23:59 hod) vítěze (dále jen „Vítěz č. 3“), a 
to dne 4.11.2013 a oznámí jej dle těchto Pravidel (viz dále).

v. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  ze  Soutěžících,  kteří  splnili 
podmínky  této  fáze  Soutěže  v období  4.11.  2013  (00:00 
hod) – 10.11. 2013 (23:59 hod) vítěze (dále jen „Vítěz č. 4“), 
a to dne 11.11.2013 a oznámí jej  dle těchto Pravidel  (viz 
dále).

vi. Pořadatel  dle  Kritéria  vybere  z Vítězů  1  –  4  absolutního 
vítěze (dále jen „Absolutní vítěz“), a to dne 11.11. 2013 a 
oznámí jej dle těchto Pravidel (viz dále).

Výhrou pro Každodenního vítěze je věcná cena v podobě voucheru 
na  letecký  zájezd  z nabídky  cestovní  kanceláře  Neckermann,  a  to 
v hodnotě  rovnající  se  výši  ročního  pojistného  smlouvy  uzavřené 
v rámci  Soutěže (dále  jen „Každodenní  cena“).  Nabídku zájezdů je 
možné nalézt na www.dovolena-ckneckermann.cz.

Výhrou  pro  Vítěze  1  –  4  je  věcná  cena  v podobě  nového  tabletu 
značky Samsung Galaxy Tab 3  (T3100) v hodnotě cca 7.500 Kč (dále 
samostatně každý jen „Tablet“).

Výhrou  pro  Absolutního  vítěze  je  věcná  cena  v podobě  voucheru 
v hodnotě 20.000 Kč na libovolný zájezd z nabídky cestovní kanceláře 
Neckermann  (dále  jen  „Hlavní  cena“).  Nabídku  zájezdů  je  možné 

http://www.dovolena-ckneckermann.cz/
http://www.dovolena-ckneckermann.cz/


nalézt na www.dovolena-ckneckermann.cz.

Každý  Soutěžící,  který  uzavře  v rámci  Soutěže  smlouvu,  obdrží 
bonus v podobě voucheru v hodnotě 1.500 Kč na letecký zájezd 
z nabídky  cestovní  kanceláře  Neckermann  (dále  jen  „Bonus“). 
Nabídku  zájezdů  je  možné  nalézt  na  www.dovolena-
ckneckermann.cz.

10. Každá cena je přenosná na třetí osobu.

11. Voucher,  Každodenní  cenu,  Bonus  a  Hlavní  cenu  je  možné  uplatnit 
pouze za následujících podmínek:

a) Při zakoupení leteckého zájezdu v případě Voucheru, Každodenní 
ceny a Bonusu, resp. jakéhokoliv zájezdu v případě Hlavní ceny, a 
to  výhradně  na  www.dovolena-ckneckermann.cz nejpozději  do 
30.4.2014;

b) Každý  voucher  je  opatřen  unikátním  číslem.  Při  objednávání 
daného zájezdu je nutné do poznámky uvést číslo předmětného 
voucheru;

c) Částka  uvedená  na  voucheru  bude  odečtena  z  doplatku 
zakoupeného zájezdu;

d) Kumulace slevy na základě více voucherů na jeden a tentýž zájezd 
není možná;

e) Žádný z voucherů není možné čerpat hotově;

f ) Při  nevyužití  celé  částky  uvedené  na  voucheru  není  možné 
nárokovat vyplacení rozdílu, či převedení na jiný zájezd; 

g) V  případě  storna  zájezdu  bude  od  vrácené  částky  za  platbu 
zájezdu hodnota voucheru odečtena;

h) Žádný voucher nelze využít pro zájezd jedné samostatně cestující  
osoby;

i) Právo  na  uplatnění  slevy  vybraného  zájezdu  je  spojeno 
s voucherem;

j) Každý  voucher  lze  využít  současně  (kombinovat)  se  slevou  za 
včasný nákup zájezdu jakož i se slevou last moment.

12. Pořadatel si vyhrazuje právo překontrolovat Soutěžícím zadané údaje o 
jeho předchozím pojištění a Soutěžící je povinen po výzvě Pořadatele a 
oznámení,  že se stal výhercem doložit výši předchozího pojistného a 
vypovězení  předchozí  pojistné  smlouvy,  a  to  před  předáním  výhry. 
Nárok  na  jakoukoliv  výhru  je  podmíněn  doložením  uvedených 
skutečností.  V případě,  že  vítěz  nedoloží  požadované  skutečnosti  do 
jednoho týdne od výzvy Pořadatele, ztrácí nárok na výhru a vítězem 
bude vyhlášen a cenu obdrží další v pořadí dle Kritéria.

13. Pořadatel vložil do Soutěže následující výhry:

a) Neomezený počet voucherů v hodnotě 500 Kč na letecký zájezd 
z nabídky cestovní kanceláře Neckermann (Vouchery);

b) Neomezený počet voucherů v hodnotě 1.500 Kč na letecký zájezd 
z nabídky cestovní kanceláře Neckermann (Bonusy);

c) Neomezený  počet   voucherů  pro  Každodenní  výhry  na  letecký 
zájezd  z nabídky  cestovní  kanceláře  Neckermann  (Každodenní 
výhra).;

d) Čtyři kusy nového tabletu značky Samsung Galaxy Tab 3 (T3100) 
v hodnotě cca 7.500 Kč (Tablety);

e) Jeden voucher v hodnotě 20.000 Kč na libovolný zájezd z nabídky 
cestovní kanceláře Neckermann (Hlavní výhra).

Jiné  ceny  ani  plnění  ze  strany  Pořadatele  není  v rámci  Soutěže 

poskytováno žádnému ze Soutěžících.

Za  faktické  vady  Tabletů  není  odpovědný  Pořadatel  a  v případě  jejich 
faktických vad je výherce povinen obrátit se svými nároky z vad zboží na 
reklamační  či  servisní  místa  prodejce  či  výrobce,  k čemuž  mu Pořadatel 
poskytne součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

14. Výherci budou kontaktováni Pořadatelem e-mailem či telefonicky, a to na 
kontaktní  údaje  uvedené  při  registraci  do  Soutěže.  Výherci  budou 
uveřejněni  /vyhlášeni  na  webových  stránkách  Pořadatele 
www.srovnator.cz,  a  to  v rozsahu  svého  jména a  příjmení,  obce,  výhry, 
druhu  uzavřené  pojistné  smlouvy  a  výše  úspory  díky  nově  sjednané 
pojistné smlouvě.

15. Výherci berou na vědomí a souhlasí, že při předávání výher s nimi bude 
provedeno  focení,  audio  a/nebo  video  natáčení  a  interview.  Materiály 
takto získané mohou být Pořadatelem zveřejněny a použity při propagaci 
Pořadatele  na  jeho  webových  stránkách  www.srovnator.cz a 
www.povinne-ruceni.com, v tisku, rozhlase, internetu, či jiných médiích a 
sociálních sítích a dále pak v newsletteru Pořadatele. 

16. Vyjma Tabletů a Hlavní výhry, budou výhry výhercům zaslány e-mailem, a  
to  na  adresu,  kterou  výherce  uvedl  při  registraci  do Soutěže.  Tablety  a 
Hlavní  výhra  budou  předány  výhercům  osobně,  a  to  buď  na  adrese 
uvedené při registraci do Soutěže nebo v sídle Pořadatele, dle individuální 
dohody s  výhercem. Pokud Soutěžící  nebude zastižen na adrese v čase 
s ním  předem  dohodnutým  nebo  se  v čas  s ním  předem  dohodnutý 
nedostaví do sídla Pořadatele k převzetí Tabletu  či Hlavní výhry, nárok na 
výhru zaniká a vítězem bude vyhlášen dle Kritéria další v pořadí a jemu 
bude cena předána dle těchto Pravidel. V případě, že ani druhý v pořadí si 
cenu nepřevezme, cena nebude udělována a zůstane Pořadateli. 

17. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví 
těmto Pravidlům, nebo jejichž účast v Soutěži se bude Pořadateli dle jeho 
uvážení  jevit  jako  podvodná.  Z  účasti  v  Soutěži  jsou  dále  vyloučeny 
všechny osoby podílející  se na přípravě této Soutěže,  dále zaměstnanci 
Pořadatele, a osoby jemu blízké.

18. Registrací  do  Soutěže  vyjadřuje  Soutěžící  souhlas   se  zpracováním 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
se zpracováním osobních údajů, a to:

a) V rozsahu  dle  zvláštního  souhlasu  uděleného  při  registraci  do 
Soutěže; a 

b) Včetně zveřejnění svých osobních údajů ve sdělovacích prostředcích 
a  na  internetových  stránkách  webových  stránkách  Pořadatele 
www.srovnator.cz v  rámci  vyhlášení  výsledků  Soutěže  a  další 
propagace Pořadatele. 

Správcem  osobních  údajů  bude  Pořadatel,  který  je  s osobními  údaji 
povinen nakládat pouze v rozsahu dle právních předpisů.

Udělení  výše  uvedeného  souhlasu  Soutěžícího  je  dobrovolné  a  na 
zpracování  jeho  osobních  údajů  jsou  založeny  podstatné  principy 
Soutěže.

19. Pravidla jsou k dispozici na www.srovnator.cz a dotazy k nim jakož i k celé 
Soutěži je možné vznášet vůči Pořadateli  prostřednictvím call  centra na 
čísle 841 292 292 a jsou platná a účinná od 14.10.2013. 

20. Právní vztahy z těchto Pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
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