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Pravidla akce „Rozdáváme peníze“ („100 Kč za doporučení“) 
Pořadatel akce: SuperThesis s.r.o., IČO 07555407, se sídlem Zvonařka 137/14, 602 00 Brno (dále též 
„Pořadatel“) 
 

Pořadatel tímto činí příslib dle § 2884 a násl. Občanského zákoníku o vyplacení odměny za dále 
uvedených podmínek. 

 
I. Kdo může odměnu získat. 

Odměnu může získat pouze plně svéprávná fyzická osoba (dále též „Uživatel“). 
Z účasti na akci jsou vyloučeni členové statutárního orgánu Pořadatele, zaměstnanci Pořadatele a osoby 

jim blízké. 
 
II. Jak vysoká je odměna. Za jakých podmínek bude vyplacena. 

Uživatel má právo za dále uvedených podmínek obdržet odměnu 100 Kč (slovy Jedno sto korun českých) 
za každou objednávku služeb Pořadatele „Vazba a tisk dohromady“ (kombinace vytištění a svázání závěrečné 
práce), „Desky předem a tisk později“ (objednávka vazby závěrečné práce s dodatečným objednáním tisku) 
a „Korektura práce“ (jazyková úprava textu závěrečné práce) fyzickou osobou odlišnou od Uživatele. 
 

Objednávka musí splnit tato kritéria:  
a. Bude podána prostřednictvím internetové stránky www.supervazby.cz v minimální výši 600 Kč vč. 

DPH (slovy šestset korun českých),  
b. Bude při ní v objednávkovém formuláři v poli „Doporučitel“ zadán kontaktní e-mail Uživatele, 
c. Bude objednavatelem řádně a v plné výši uhrazena, a to včetně veškerých souvisejících nákladů a 

plateb, zejména platby za event. doručení zásilky kurýrem a  
d. Bude objednavatelem vyzvednuta na některé z poboček Pořadatele, které jsou zveřejněny na 

internetových stránkách www.supervazby.cz, nebo řádně převzata při doručování kurýrní službou na 
adrese, kterou objednatel určí.  

V případě využití služby Korektura práce se za vyzvednutí považuje též úspěšné doručení na e-mailovou 
adresu objednatele zadanou v objednávkovém formuláři. 
 

Počet objednávek, za které Uživatel může získat odměnu, není omezen. 
 

K získání odměny je Uživatel povinen jednorázově sdělit z kontaktní e-mailové adresy, která byla zadána 
od objednatelů do pole „Doporučitel“ Pořadateli na e-mailovou adresu cashback@supervazby.cz číslo 
bankovního účtu, v jehož prospěch chce odměnu vyplatit.  

Pořadatel na konci každého kalendářního měsíce ověří počet osob doporučených Uživatelem a počet 
jejich objednávek (které splnily kritéria výše) za aktuální měsíc. Odměna ve výši 100 Kč za jednu objednávku 
je splatná do konce následujícího kalendářního měsíce. 

Pořadatel nese náklady spojené se stržením platby z účtu vedeného u své banky. Uživatel nese náklady 
spojené s připsáním platby na účet u své banky. 
 
III. Když má Pořadatel pochybnosti, jestli je odměna přiznána oprávněně. Omezení vzájemného 
doporučení. Vyloučení odpovědnosti Pořadatele za technické problémy Uživatelů a objednatelů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odměnu nevyplatit, zejména, ale nikoli výlučně, jestliže  
a. nabude pochybnost o tom, zda objednávku učinila osoba odlišná od Uživatele,  
b. nabude pochybnost o tom, zda objednávka učiněná jinou osobou nebyla uskutečněna ve prospěch 

Uživatele (jiná osoba figuruje jako objednatel formálně, obsah objednávky je určen pro Uživatele; 
např. diplomová práce Uživatele zadaná jinou osobou), 

c. nabude pochybnost o tom, zda nebylo porušeno pravidlo o omezení vzájemného doporučení (viz 
následující odstavec). 



Stránka 2 z 3 
 

 
Jestliže v průběhu tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích budou u dvou a více různých objednávek, 

které jinak splní kritéria v čl. II., jako e-mailová adresa objednatele a e-mailová adresa v poli „Doporučitel“ 
uvedeny  

a. tytéž e-mailové adresy, pouze v různém pořadí nebo  
b. jiné e-mailové adresy téhož Uživatele a téhož objednatele, pouze v různém pořadí,  
vyplatí Pořadatel odměnu pouze ve prospěch Uživatele, jehož e-mailová adresa byla v poli „Doporučitel“ 
uvedena v objednávce nejdřívější. 
 
O pochybnostech, resp. záměru odměnu nevyplatit Pořadatel Uživatele vyrozumí na kontaktní adresu 

elektronické pošty. Uživatel je povinen označit osobu, která objednávku učinila, event. sdělit hodnověrné 
okolnosti k obsahu objednávky svědčící o tom, že je učiněna v zájmu jiné osoby, event. k vyloučení 
pochybností o vzájemném doporučení nebo poskytnout jiná relevantní vysvětlení a podklady, jinak mu právo 
na odměnu nevznikne. 

Pořadatel je povinen rozhodnout o přiznání, či nepřiznání odměny do 30 dnů od poskytnutí údajů 
Uživatelem; odměna je splatná do konce kalendářního měsíce, v němž uplynula lhůta podle předchozí věty. 
 

Uživatel bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za jakékoli technické problémy Uživatele 
nebo třetích osob, zejména pokud se týká kvality, rychlosti a dostupnosti připojení k internetu a provedení 
platebních transakcí. 
 
IV. Sankce při porušování podmínek soutěže 

Pokud se Uživatel opakovaně dopustí jednání, které směřuje k získání odměny, aniž však pro její vyplacení 
byly splněny podmínky (mj. část III. výše), je Pořadatel oprávněn účast Uživatele pozastavit, anebo trvale 
ukončit, a to s přihlédnutím k závažnosti takového jednání.  

Totéž platí, pokud se Uživatel v souvislosti s účastí na akci dopustí porušení právních předpisů, které 
zakládá právo Pořadatele nebo třetích osob na náhradu újmy, nebo které může naplnit skutkovou podstatu 
přestupku nebo trestného činu. 

O pozastavení účasti (a délce jeho trvání) anebo o ukončení účasti bude Pořadatel Uživatele písemně 
informovat na kontaktní e-mailovou adresu spolu s uvedením důvodu tohoto opatření a umožní Uživateli, 
aby se k tomuto opatření vyjádřil. 

Pořadatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, změnit nebo zrušit přijaté opatření s přihlédnutím 
k vyjádření Uživatele. 
 
V. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky akce. Změna podmínek bude oznámena na 
internetové stránce www.supervazby.cz Uživatel má právo obdržet odměnu, na niž mu vzniklo právo do dne 
předcházejícího účinnosti nových podmínek akce, podle dosavadního znění podmínek. 

Pořadatel si vyhrazuje právo průběh akce kdykoli ukončit, resp. přerušit na dobu určitou nebo neurčitou. 
Ukončení (přerušení) bude oznámeno na internetové stránce www.supervazby.cz Uživatel má právo obdržet 
odměnu, na niž mu vzniklo právo do posledního dne konání akce včetně. 

 
Tato Pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce www.supervazby.cz.  
 

Pro dotazy k akci a Pravidlům lze využít tel. číslo +420 778 114 511 nebo e-mailový kontakt 
podpora@supervazby.cz. Prostřednictvím výše uvedených kontaktů nelze závazně stanovit odchylku 
od těchto Pravidel pro konkrétního Uživatele nebo objednatele. Pořadatel prohlašuje, že osoby, které 
pověřil ke komunikaci prostřednictvím těchto kontaktů, nejsou jeho jménem oprávněny jakékoli takové 
odchylky stanovovat a případnými projevy těchto osob se necítí od počátku vázán. 
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Registrací k účasti na akci souhlasí Uživatel se zpracováním svých osobních údajů pro účely účasti na akci, 

vyplacení veškerých odměn a vypořádání veškerých ostatních práv a povinností z účasti plynoucích, a to 
v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách 
www.supervazby.cz (dále též „Zásady“). Práva Uživatele ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou 
rovněž uvedena v Zásadách. 

 
Práva a povinnosti Pořadatele, Uživatele a dalších zúčastněných osob se řídí právem České republiky. 
 
Dnem vyhlášení této akce je 5. březen 2019. Den vyhlášení akce je prvním dnem, kdy může být učiněna 

objednávka, za kterou Uživatel získá odměnu za doporučení. 


