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Pravidla soutěže RotoProfiLiga         
Prodejce 2022 Česká republika 

 
Článek I. 
Úvodní ustanovení 
1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže 

nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá 
společnost ROTO střešní okna s.r.o., IČ 
271 90 803, se sídlem Praha 10, 
Hostivař, Průmyslová 1306/7, PSČ 102 
00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 103206, pro Účastníky 
vymezené v čl. III. Pravidel. 

2. Pořadatel je oprávněn tato Pravidla 
v průběhu Soutěže změnit. O této změně 
budou Účastníci vyrozuměni alespoň 30 
dnů před provedením změny, aby měli 
možnost využít nezměněných Pravidel. 

3. Účast v Soutěži nezakládá právní vztah 
mezi Pořadatelem a Účastníkem 
odpovídající zprostředkování prodeje 
výrobků Pořadatele. 

4. Cílem Soutěže je vybrat nejlepšího 
prodejce roku 2022, zabývajícího se 
prodejem a poradenstvím v oblasti 
distribuce výrobků Roto. Hlavní cenou v 
Soutěži je ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu/pensionu v České republice pro 2 
osoby podle nabídky Roto. 

5. Podmínky používání předplacených 
platebních karet jsou nedílnou součástí 
těchto Pravidel. Podmínky používání 
předplacených platebních karet Účastníci 
obdrží spolu  
s platební kartou.  

 
Článek II. 
Vymezení pojmů 
1. Pravidly se rozumí tato pravidla 

vymezující parametry Soutěže pořádané 
Pořadatelem. 

2. Soutěží se rozumí tato soutěž nazvaná 
RotoProfiLiga pořádaná Pořadatelem dle 
těchto Pravidel. 

3. Pořadatelem se rozumí společnost ROTO 
střešní okna s.r.o., IČ 271 90 803, se 
sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 
1306/7, PSČ 102 00, zapsaná v 

Pravidlá súťaže RotoProfiLiga 
Predajca 2022 Slovenská republika 

 
Článok I. 
Úvodné ustanovenia 
1. Tieto Pravidlá upravujú priebeh Súťaže 

nazvanej RotoProfiLiga, ktorú 
usporadúva ROTO střešní okna s.r.o. - 
organizačná zložka podniku zahraničnej 
osoby, IČO 36 647 888, so sídlom 
Bratislava, Gorkého 3, PSČ 811 01, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I., oddiel 
Po, vložka 1887/B,  pre Účastníkov 
vymedzených v čl. III. Pravidiel. 

2. Usporiadateľ je oprávnený tieto Pravidlá 
v priebehu Súťaže zmeniť. O tejto zmene 
budú Účastníci vyrozumení aspoň 30 dní 
pred uskutočnením zmeny, aby mali 
možnosť využiť nezmenené Pravidlá. 

3. Účasť v Súťaži nezakladá právny vzťah 
medzi Usporiadateľom a Účastníkom 
zodpovedajúci sprostredkovaniu predaja 
výrobkov Usporiadateľa. 

4. Cieľom Súťaže je vybrať najlepšieho 
predajcu roku 2022, zaoberajúceho sa 
predajom a poradenstvom v oblasti 
distribúcie výrobkov Roto. Hlavnou 
cenou v Súťaži je víkend v 
štvorhviezdičkovom hoteli/penziónu v 
Slovenskej republike pre 2 osoby podľa 
ponuky Roto. 

5. Podmienky používania predplatených 
platobných kariet sú nedielnou súčasťou 
týchto Pravidiel. Podmienky používania 
predplatených platobných kariet 
Účastníci obdržia spolu s platobnou 
kartou. 

 
Článok II. 
Vymedzenie pojmov 
1. Pravidlami sa rozumejú tieto pravidlá 

vymedzujúce parametre Súťaže 
usporadúvanej Usporiadateľom. 

2. Súťažou sa rozumie táto súťaž nazvaná 
RotoProfiLiga usporadúvaná 
Usporiadateľom podľa týchto Pravidiel. 

3. Usporiadateľom sa rozumie ROTO 
střešní okna s.r.o. - organizačná zložka 
podniku zahraničnej osoby, IČO 
36 647 888, so sídlom Bratislava, 
Gorkého 3, PSČ 811 01, zapísaná 
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obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 103206. 

4. Účastníkem se rozumí fyzická osoba 
vymezená v článku III., která se účastní 
Soutěže dle těchto Pravidel. 

5. Roto body se rozumí body získané 
Účastníky Soutěže dle čl. VI. Pravidel 
sloužící k získání Odměny. 

6. Odměnou se rozumí přeměna Roto bodů 
na dobití kreditu Karty, získání věcné 
ceny nebo Hlavní, Druhé, či Třetí ceny 
dle čl. VII. Pravidel. 

7. Kartou se rozumí předplacená platební 
karta Mastercard vydávaná bankou Citi 
Bank Handlowy S.A. fungující  
v systému Mastercard vybavená 
potřebným zabezpečením, která plní 
úlohu elektronického nosiče Odměn 
získaných v Soutěži. Karta je propojena 
se jménem na základě čl. V odst. 3 těchto 
pravidel a je nepřenosná. Po obdržení 
Karty musí Účastník dodržovat 
„Podmínky používání předplacených 
platebních karet“, které spolu s Kartou 
obdrží. Aktuální výši kreditu na Kartě 
může Účastník zjistit na svém osobním 
účtu na internetové stránce 
www.rotoprofiliga.cz nebo na 
internetové stránce 
www.cz.roto.bonussystems.pl. Pořadatel 
neodpovídá za nemožnost nebo 
odmítnutí provedení platby Kartou v 
obchodě. 

 
Článek III. 
Účastníci 
1. Účastníkem Soutěže může být každá 

fyzická osoba, která je v pracovním 
poměru k některému ze smluvních 
partnerů (popř. subpartnerů) Pořadatele a 
zabývá se prodejem výrobků Roto 
vymezených v čl. VI. odst. 4. Pravidel. 
Soutěže se může účastnit i více osob 
zabývajících se prodejem výrobků Roto 
zaměstnaných u jednoho obchodního 
partnera (popř. subpartnera) Pořadatele. 
Smluvní partner (popř. subpartner) 
Pořadatele, ke kterému je Účastník dle 
tohoto odstavce v pracovním poměru, 
musí s účastí svého zaměstnance 
v Soutěži vyslovit souhlas a tento 
souhlas musí Účastník potvrdit v rámci 

v obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I., oddiel 
Po, vložka 1887/B 

4. Účastníkom sa rozumie fyzická osoba 
vymedzená v článku III., ktorá sa účastní 
Súťaže podľa týchto Pravidiel. 

5. Roto bodmi sa rozumejú body získané 
Účastníkmi Súťaže podľa čl. VI. 
Pravidiel slúžiace na získanie Odmeny. 

6. Odmenou sa rozumie premena Roto 
bodov na dobitie kreditu Karty, získanie 
vecnej ceny alebo Hlavnej, Druhej či 
Tretej ceny podľa čl. VII. Pravidiel. 

7. Kartou sa rozumie predplatená platobná 
karta Mastercard vydávaná bankou Citi 
Bank Handlowy S.A. fungujúca v 
systéme Mastercard, vybavená 
potrebným zabezpečením, ktorá plní 
úlohu elektronického nosiča Odmien 
získaných v Súťaži. Karta je prepojená s 
menom na základe čl. V odst. 3 týchto 
pravidiel a je neprenosná. Po obdržaní 
Karty musí Účastník dodržiavať 
„Podmienky používania predplatených 
platobných kariet“, ktoré spolu s Kartou 
dostane. Aktuálnu výšku kreditu na 
Karte môže Účastník zistiť na svojom 
osobnom účte na internetovej stránke 
www.rotoprofiliga.sk alebo na 
internetovej stránke 
www.cz.roto.bonussystems.pl. 
Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť 
alebo odmietnutie uskutočnenia platby 
Kartou v obchode. 

 
Článok III. 
Účastníci 
1. Účastníkom Súťaže môže byť každá 

fyzická osoba, ktorá je v pracovnom 
pomere  niektorého zo zmluvných 
partnerov (popr. subpartnerov) 
Usporiadateľa a zaoberá sa predajom 
výrobkov Roto vymedzených v čl. VI. 
odst. 4. Pravidiel. Súťaže sa môže 
účastniť i viac osôb zaoberajúcich sa 
predajom výrobkov Roto zamestnaných 
u jedného obchodného partnera (popr. 
subpartnera) Usporiadateľa. Zmluvný 
partner (popr. subpartner) Usporiadateľa, 
u ktorého je Účastník podľa tohto 
odstavca v pracovnom pomere, musí 
s účasťou svojho zamestnanca v Súťaži 

http://www.rotoprofiliga.cz/
http://www.cz.roto.bonussystems.pl/
http://www.rotoprofiliga.sk/
http://www.cz.roto.bonussystems.pl/
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své registrace dle čl. V. odst. 1. a 2. 
Pravidel. 

2. Účastníkem Soutěže může být rovněž 
fyzická osoba, která je živnostníkem 
zabývajícím se prodejem výrobků Roto 
vymezených v čl. VI. odst. 4.  Pravidel. 

3. Účastníci splňující podmínky účasti 
v Soutěži dle článku III. Pravidel se do 
Soutěže přihlásí řádným vyplněním 
registračního formuláře na internetové 
stránce www.rotoprofiliga.cz. 

4. Pořadatel může osoby splňující 
podmínky účasti v Soutěži o Soutěži 
informovat tzv. „Uvítacím balíčkem“ 
obsahujícím písemnou pozvánku k účasti 
v Soutěži a tato Pravidla. 

5. Účastníkem nesmí být zaměstnanec 
Pořadatele ani osoba blízká zaměstnance 
Pořadatele. 

 
Článek IV. 
Doba trvání Soutěže 
1. Soutěž bude probíhat od 14. ledna 2022 

do 23. listopadu 2022. 
2. Pořadatel je oprávněn ukončit Soutěž v 

libovolném termínu. V takovém případě 
o ukončení Soutěže informuje Účastníky 
alespoň 30 dnů před ukončením Soutěže, 
aby měli Účastníci možnost získat 
Odměnu. 

 
Článek V. 
Průběh Soutěže 
1. Každá osoba, která splní podmínky dle 

čl. III. Pravidel, se může do Soutěže 
přihlásit vyplněním registračního 
formuláře na internetové stránce 
www.rotoprofiliga.cz nebo zasláním 
vyplněného registračního formuláře na 
adresu Pořadatele. 

2. Podmínkou účasti v Soutěži je vyplnění 
všech polí registračního formuláře dle čl. 
V. odst. 1. Pravidel a dále zodpovězení 
tří soutěžních otázek o produktech 
Pořadatele prostřednictvím internetových 
stránek www.rotoprofiliga.cz. Po 
správném zodpovězení tří soutěžních 
otázek bude Účastníkovi prostřednictvím 
internetových stránek 
www.rotoprofiliga.cz zpřístupněn osobní 
účet Účastníka. Pořadatel si vyhrazuje 
právo kontrolovat pravdivost těchto 

vysloviť súhlas a tento súhlas musí 
Účastník potvrdiť v rámci svojej 
registrácie podľa čl. V. odst. 1. a 2. 
Pravidiel. 

2. Účastníkom Súťaže môže byť taktiež 
fyzická osoba, ktorá je živnostníkom 
zaoberajúcim sa predajom výrobkov 
Roto vymedzených v čl. VI. odst. 4.  
Pravidiel. 

3. Účastníci spĺňajúci podmienky účasti 
v Súťaži podľa článku III. Pravidiel sa do 
Súťaže prihlásia riadnym vyplnením 
registračného formulára na internetovej 
stránke www.rotoprofiliga.sk.  

4. Usporiadateľ môže osoby spĺňajúce 
podmienky účasti v Súťaži o Súťaži 
informovať tzv. „Uvítacím balíčkom“ 
obsahujúcom písomnú pozvánku k účasti 
v Súťaži a tieto Pravidlá. 

5. Účastníkom nesmie byť zamestnanec 
Usporiadateľa ani osoba blízka 
zamestnancov Usporiadateľa. 

 
Článok IV. 
Doba trvania Súťaže 
1. Súťaž bude prebiehať od 14. januára 

2022 do 23. novembra 2022. 
2. Usporiadateľ je oprávnený ukončiť 

Súťaž v ľubovoľnom termíne. V takom 
prípade o ukončení Súťaže informuje 
Účastníkov aspoň 30 dní pred 
ukončením Súťaže, aby mali Účastníci 
možnosť získať Odmenu. 

 
Článok V. 
Priebeh Súťaže 
1. Každá osoba, ktorá splní podmienky 

podľa čl. III. Pravidiel, sa môže do 
Súťaže prihlásiť vyplnením 
registračného formulára na internetovej 
stránke www.rotoprofiliga.sk alebo 
zaslaním vyplneného registračného 
formulára na adresu Usporiadateľa. 

2. Podmienkou účasti v Súťaži je vyplnenie 
všetkých polí registračného formulára 
podľa čl. V. odst. 1. Pravidiel a ďalej 
zodpovedanie troch súťažných otázok o 
produktoch Usporiadateľa 
prostredníctvom internetových stránok 
www.rotoprofiliga.sk. Po správnom 
zodpovedaní troch súťažných otázok 
bude Účastníkovi prostredníctvom 

http://www.rotoprofiliga.cz/
http://www.rotoprofiliga.cz/
http://www.rotoprofiliga.cz/
http://www.rotoprofiliga.cz/
http://www.rotoprofiliga.sk/
http://www.rotoprofiliga.sk/
http://www.rotoprofiliga.sk/
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údajů a posoudit, zda Účastník splňuje 
podmínky účasti v Soutěži. Roto body 
budou Účastníkovi splnivšímu výše 
uvedené podmínky dle tohoto odstavce 
připsány zpětně za každé splnění 
podmínky pro získání Roto bodů dle čl. 
VI. Pravidel, a to ode dne registrace 
Účastníka dle předchozího odstavce. 
Disponovat s Roto body a vybírat si za 
ně Odměny dle čl. VII. odst. 1. Pravidel 
Účastník může od obdržení Karty. 

3. Vyplněním formuláře dle předchozího 
odstavce Účastník Pořadateli poskytuje 
své osobní údaje, které budou sděleny 
v souvislosti se soutěží, ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o 
zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou 
Pořadateli poskytnuty k účelům Soutěže. 
Zpracování osobních údajů zahrnuje 
rovněž zpracování osobních údajů i 
dalšími subjekty, které zpracovávají 
osobní údaje na základě smluvního 
vztahu s Pořadatelem pro potřeby 
Soutěže. 

4. Účastník může prostřednictvím svého 
osobního účtu na internetové stránce 
www.rotoprofiliga.cz používat Roto 
body a vybrat si za ně Odměnu v podobě 
věcné ceny dle nabídky nebo dobití 
Karty dle čl. VII. Pravidel. K provedení 
každé dispozice s Roto body dle 
předchozí věty a získání Odměny však 
Účastník musí zodpovědět doplňující 
otázku týkající se nabídky výrobků Roto. 
Odpoví-li chybně, ztratí získané Roto 
body a žádnou Odměnu za ně získat 
nemůže. Ztracené Roto body, za které již 
nelze získat Odměnu se však i nadále 
započítávají do celkového získaného 
počtu Roto bodů nasbíraných v průběhu 
Soutěže k získání tří hlavních cen. 

5. Vítězem celé Soutěže se stane Účastník, 
který získá největší celkový počet Roto 
bodů. Vítěz získá Hlavní cenu a titul 
„Nejlepší prodejce výrobků Roto v roce 
2022“. Druhé místo, Druhou cenu a titul 
„Druhý nejlepší prodejce výrobků Roto 
v roce 2022“ získá Účastník s druhým 
nejvyšším celkovým počtem Roto bodů. 
Třetí místo, Třetí cenu  
a titul „Třetí nejlepší prodejce výrobků 

internetových stránok 
www.rotoprofiliga.sk sprístupnený 
osobný účet Účastníka.. Usporiadateľ si 
vyhradzuje právo kontrolovať pravdivosť 
týchto údajov a posúdiť, či Účastník 
spĺňa podmienky účasti v Súťaži. Roto 
body budú Účastníkovi, ktorý splní 
vyššie uvedené podmienky podľa tohto 
odstavca pripísané spätne za každé 
splnenie podmienky pre získanie Roto 
bodov podľa čl. VI. Pravidiel a to odo 
dňa registrácie Účastníka podľa 
predchádzajúceho odstavca. Disponovať 
s Roto bodmi a vyberať si za nich 
Odmeny podľa čl. VII. odst. 1. Pravidiel 
Účastník môže od doručenia Karty. 

3. Vyplnením formuláru podľa 
predchádzajúceho odstavca Účastník 
Usporiadateľovi poskytuje svoje osobné 
údaje, ktoré budú zdelené v súvislosti so 
súťažou, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 
z. Zákon o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v 
znení neskorších predpisov. Osobné 
údaje sú Usporiadateľovi poskytnuté k 
účelom Súťaže. Súhlas Účastníka so 
spracovaním osobných údajov zahŕňa 
taktiež spracovanie osobných údajov i 
ďalšími subjektami, ktoré spracovávajú 
osobné údaje na základe zmluvného 
vzťahu s Usporiadateľom pre potreby 
Súťaže. 

4. Účastník môže prostredníctvom svojho 
osobného účtu na internetovej stránke 
www.rotoprofiliga.sk používať Roto 
body a vybrať si za nich Odmenu 
v podobe vecnej ceny podľa ponuky 
alebo dobitie Karty podľa čl. VII. 
Pravidiel. K uskutočneniu každej 
dispozície s Roto bodmi podľa 
predchádzajúcej vety a získaní Odmeny 
však Účastník musí zodpovedať 
doplňujúcu otázku týkajúcu sa ponuky 
výrobkov Roto. Ak odpovie chybne, 
stratí získané Roto body a žiadnu 
Odmenu za nich získať nemôže. Stratené 
Roto body, za ktoré už nie je možné 
získať Odmenu, sa však i naďalej 
započítavajú do celkového získaného 
počtu Roto bodov nazbieraných 
v priebehu Súťaže k získaniu troch 
hlavných cien. 

http://www.rotoprofiliga.cz/
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Roto v roce 2022“ získá Účastník 
s třetím nejvyšším celkovým počtem 
Roto bodů. Počet Roto bodů bude 
porovnávat soutěžní komise jmenovaná 
Pořadatelem, která určí pořadí 
Účastníků, a o určení výherců sepíše 
protokol. 

 
Článek VI. 
Získávání Roto bodů 
1. Účastníci Soutěže sbírají Roto body ode 

dne registrace dle čl. V. odst. 2 Pravidel. 
2. Roto body budou připisovány na osobní 

účty Účastníků, které jsou dostupná na 
internetové stránce 
www.rotoprofiliga.cz. 

3. Roto body Účastník získá za každý 
prodaný výrobek Roto, který byl 
kupujícím řádně uhrazen, v České 
republice v době trvání Soutěže dle čl. 
VI. odst. 4. Pravidel. Účastník prodej 
výrobku Roto Pořadateli osvědčí 
podepsanými objednávkami, na kterých 
je uvedeno jméno a příjmení Účastníka, 
včetně slova „RotoProfiLiga“. Následně 
Pořadatel jednou za 14 dní vyhodnotí 
objednávky podepsané Účastníkem a 
udělí Účastníkovi potřebný počet Roto 
bodů dle čl. VI. odst. 4. Pravidel. 

4. Účastník získá níže uvedený počet Roto 
bodů podle typu prodaného okna, které 
kupující řádně zaplatil, a Účastník tento 
prodej výrobků Roto Pořadateli osvědčil 
postupem dle předchozího odstavce. 
Počet Roto bodů dle typu 
namontovaného okna je následující: 
a) 300 Roto bodů za 1 ks kyvného 

střešního okna Designo R4 
b) 300 Roto bodů za 1 kyvného 

střešního okna Designo R4 E 
c) 700 Roto bodů za 1 ks výsuvně 

kyvného střešního okna Designo 
R7 

d) 600 Roto bodů za 1 ks manuální 
nebo elektrické (E/F nebo S) 
venkovní lamelové rolety ZRO  

e) 1100 Roto bodů za 1 ks kyvného 
okna Designo R6 

f) 1100 Roto bodů za 1 ks kyvného 
střešního okna na elektrický pohon 
Designo R6 E 

5. Víťazom celej Súťaže sa stane Účastník, 
ktorý získa najväčší celkový počet Roto 
bodov. Víťaz získa Hlavnú cenu a titul 
„Najlepší predajca výrobkov Roto v roku 
2022“. Druhé miesto, Druhú cenu a titul 
„Druhý najlepší predajca výrobkov Roto 
v roku 2022“ získa Účastník s druhým 
najvyšším celkovým počtom Roto 
bodov. Tretie miesto, Tretiu cenu a titul 
„Tretí najlepší predajca výrobkov Roto 
v roku 2022“ získa Účastník s tretím 
najvyšším celkovým počtom Roto 
bodov. Súčasne vzniká súťažiacemu aj 
nárok na peňažnú cenu (podľa čl. VII 
odst. 7). Počet Roto bodov bude 
porovnávať súťažná komisia menovaná 
Usporiadateľom, ktorá určí poradie 
Účastníkov, a o určení výhercov spíše 
protokol. 

 
Článok VI. 
Získavanie Roto bodov 
1. Účastníci Súťaže zbierajú Roto body odo 

dňa registrácie podľa čl. V. odst. 2 
Pravidiel. 

2. Roto body budú pripisované na osobné 
účty Účastníkov, ktoré sú dostupné na 
internetovej stránke 
www.rotoprofiliga.sk. 

3. Roto body Účastník získa za každý 
predaný výrobok Roto, ktorý bol 
kupujúcim riadne uhradený, v 
Slovenskej republike v dobe trvania 
Súťaže podľa čl. VI. odst. 4. Pravidiel. 
Účastník predaj výrobku Roto 
Usporiadateľovi osvedčí podpísanými 
objednávkami, na ktorých je uvedené 
meno a priezvisko Účastníka, vrátane 
„RotoProfiLiga“. Následne Usporiadateľ 
jedenkrát za 14 dní vyhodnotí 
objednávky podpísané Účastníkom a 
udelí Účastníkovi potrebný počet Roto 
bodov podľa čl. VI. odst. 4. Pravidiel. 

1. Účastník získa nižšie uvedený počet 
Roto bodov podľa typu predaného okna, 
ktoré kupujúci riadne zaplatil, a Účastník 
tento predaj výrobkov Roto 
Usporiadateľovi osvedčil postupom 
podľa predchádzajúceho odstavca. Počet 
Roto bodov podľa typu namontovaného 
okna je nasledujúci: 
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g) 1100 Roto bodů za 1 ks 
výklopného/kyvného střešního 
okna Designo R8 

h) 1500 Roto bodů za 1 ks 
automaticky ovládaného 
výklopného/kyvného střešního 
okna Designo i8 

i) 1300 Roto bodů za 1 ks kyvného 
střešního okna RotoQ4 ve variantě 
P 

j) 1300 Roto bodů za 1 ks kyvného 
střešního okna na elektrický pohon 
RotoQ4 E ve variantě P 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozšiřovat 
nabídku Odměn a měnit kritéria jejich 
udělování v průběhu trvání Soutěže. 

 
Článek VII. 
Odměny 
1. Účastník, který odpověděl na doplňující 

otázku dle čl. V. odst. 4. Pravidel, může 
každých 100 Roto bodů převést na 
Odměnu v podobě nabití kreditu Karty 
ve výši 1,- €. Pořadatel Soutěže po 
zkontrolování správnosti všech údajů 
poukáže Odměnu Účastníkovi Soutěže 
dobitím jeho Karty, přičemž částka 
jednoho dobití nemůže být nižší než 10,- 
€. Odměna účastníka soutěže – 
nepodnikající fyzické osoby v podobě 
dobití jeho karty představuje Netto výši 
jeho odměny. V případě odměny 
účastníka soutěže – podnikající fyzické 
osoby v podobě dobití jeho karty 
představuje Brutto výši jeho odměny. 
Finanční prostředky shromážděné na 
Kartě může Účastník Soutěže využít k 
placení zboží nebo služeb na místech 
přijímajících karty Mastercard, a to v 
době platnosti této Karty uvedené na její 
přední straně. 

2. Účastník, který odpověděl na doplňující 
otázku dle čl. V. odst. 4. Pravidel, může 
Roto body proměnit za věcné ceny. 
Konkrétní počet Roto bodů pro získání 
konkrétní věcné ceny bude uveden 
v seznamu věcných cen zveřejněném 
Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje 
právo rozšiřovat nabídku Odměn  
a měnit kritéria jejich udělování v 
průběhu trvání Soutěže. 

a) 300 Roto bodov za 1 ks kyvného 
strešného okna Designo R4 

b) 300 Roto bodov za 1 ks kyvného 
strešného okna Designo R4 E 

c) 700 Roto bodov za 1 ks výsuvno 
kyvného strešného okna Designo 
R7 

d) 600 Roto bodov za 1 ks manuálnej 
alebo elektrickej (E/F alebo S) 
vonkajšej lamelovej rolety ZRO  

e) 1100 Roto bodov za 1 ks kyvného 
okna Designo R6 

f) 1100 Roto bodov za 1 ks kyvného 
strešného okna na elektrický pohon 
Designo R6 E 

g) 1100 Roto bodov za 1 ks 
výklopného/kývneho strešného 
okna Designo R8 

h) 1500 Roto bodov za 1 ks 
automaticky ovládaného 
výklopného/kývneho strešného 
okna Designo i8 

i) 1300 Roto bodov za 1 ks kyvného 
strešného okna RotoQ4 vo variante 
P 

j) 1300 Roto bodov za 1 ks kyvného 
strešného okna na elektrický pohon 
RotoQ4 E vo variante P 

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
rozširovať ponuku Odmien a meniť 
kritériá ich udeľovania v priebehu 
trvania Súťaže. 

 
Článok VII. 
Odmeny 
1. Účastník, ktorý odpovedal na doplňujúcu 

otázku podľa čl. V. odst. 4. Pravidiel, 
môže každých 100 Roto bodov previesť 
na Odmenu v podobe nabitia kreditu 
Karty vo výške 1,- €. Usporiadateľ 
Súťaže po skontrolovaní správnosti 
všetkých údajov poukáže Odmenu 
Účastníkovi Súťaže dobitím jeho Karty, 
pričom čiastka jedného dobitia nemôže 
byť nižšia než 10,- €. Finančné 
prostriedky zhromaždené na Karte môže 
Účastník Súťaže využiť na platenie 
tovaru alebo služieb na miestach 
prijímajúcich karty Mastercard, a to v 
dobe platnosti tejto Karty uvedenej na jej 
prednej strane. 
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3. Odměnu dle předchozích dvou odstavců 
může Účastník za Roto body získat 
nejpozději do 2. prosince 2022, jinak tyto 
Roto body propadají ve prospěch 
Pořadatele. Při převedení Roto bodů na 
Odměnu je Účastník povinen vždy 
ověřit, zdali disponuje dostatečným 
počtem Roto bodů na svém osobním účtu 
na internetové stránce 
www.rotoprofiliga.cz. Pořadatel je 
rovněž oprávněn měnit Odměny 
definované v Pravidlech, čl. I. odst. 2. 
Pravidel se přitom nepoužije. 

4. Dobití Karet bude Pořadatelem 
prováděno v následujících termínech: 

a) Převede-li Účastník Roto body 
na dobití Karty dle čl. VII. odst. 1. 
Pravidel od 16. do posledního dne 
daného měsíce, dobije Pořadatel 
kredit Karty do 30 dnů od 
posledního dne daného měsíce, 
b) převede-li Účastník Roto body 
na dobití Karty dle čl. VII. odst. 1. 
Pravidel od 1. do 15. dne daného 
měsíce, dobije Pořadatel kredit 
Karty do 30 dnů od 15. dne daného 
měsíce. 

5. Věcné ceny budou předávány kvartálně 
během trvání soutěže. 

6. Hlavní cena, kterou Účastník Soutěže 
získá dle čl. V. odst. 5. Pravidel, je 
víkendový pobyt s plnou penzí ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu/penzionu v 
České republice pro 2 osoby. Poukaz 
k čerpání Hlavní ceny je Účastník 
povinen převzít a využít do 31. 12. 2023, 
jinak jeho nárok na Hlavní cenu zaniká. 

7. Druhá cena, kterou Účastník Soutěže 
získá dle čl. V. odst. 5. Pravidel, je 
víkendový pobyt s polopenzí ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu/pensionu v 
České republice pro 2 osoby. Poukaz 
k čerpání Druhé ceny je Účastník 
povinen převzít a využít do 31. 12. 2023, 
jinak jeho nárok na Druhou cenu zaniká. 

8. Třetí cena, kterou Účastník Soutěže získá 
dle čl. V. odst. 5. Pravidel, je víkendový 
pobyt se snídaní ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu/pensionu v České republice pro 2 
osoby. Poukaz k čerpání Třetí ceny je 

2. Účastník, ktorý odpovedal na doplňujúcu 
otázku podľa čl. V. odst. 4. Pravidiel, 
môže Roto body premeniť za vecné 
ceny. Konkrétny počet Roto bodov pre 
získanie konkrétnej vecnej ceny bude 
uvedený v zozname vecných cien 
zverejneným Usporiadateľom. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
rozširovať ponuku Odmien a meniť 
kritériá ich udeľovania v priebehu 
trvania Súťaže. 

3. Odmenu podľa predchádzajúcich dvoch 
odstavcov môže Účastník za Roto body 
získať najneskôr do 2. decembra 2022, 
inak tieto Roto body prepadajú v 
prospech Usporiadateľa. Pri prevedení 
Roto bodov na Odmenu je Účastník 
povinný vždy overiť, či disponuje 
dostatočným počtom Roto bodov na 
svojom osobnom účte na internetovej 
stránke www.rotoprofiliga.sk. 
Usporiadateľ je rovnako oprávnený 
meniť Odmeny definované v Pravidlách, 
čl. I. odst. 2. Pravidiel sa pritom 
nepoužije. 

4. Dobitie Kariet bude Usporiadateľom 
uskutočnené v nasledujúcich termínoch: 

a) Ak prevedie Účastník Roto body 
na dobitie Karty podľa čl. VII. odst. 
1. Pravidiel od 16. do posledného 
dňa daného mesiaca, dobije 
Usporiadateľ kredit Karty do 30 dní 
od posledného dňa daného mesiaca, 
b) ak prevedie Účastník Roto body 
na dobitie Karty podľa čl. VII. odst. 
1. Pravidiel od 1. do 15. dňa daného 
mesiaca, dobije Usporiadateľ kredit 
Karty do 30 dní od 15. dňa daného 
mesiaca. 

5. Vecné ceny budú odovzdávané kvartálne  
počas trvania súťaže.  

6. Hlavná cena, ktorú Účastník Súťaže 
získa podľa čl. V. odst. 5. Pravidiel, je 
víkendový pobyt s plnou penziou v 
štvorhviezdičkovom hoteli/penziónu v 
Slovenskej republike pre 2 osoby. 
Poukaz na čerpanie Hlavnej ceny je 
Účastník povinný prevziať a využiť do 
31. 12. 2023, inak jeho nárok na Hlavnú 
cenu zaniká. 

7. Druhá cena, ktorú Účastník Súťaže získa 
podľa čl. V. odst. 5. Pravidiel, je 
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Účastník povinen převzít a využít do 31. 
12. 2023, jinak jeho nárok na Třetí cenu 
zaniká. 

9. Pořadatel Soutěže jakožto plátce daně 
odvede za nepodnikající fyzické osoby, 
tedy zaměstnance smluvních partnerů 
Pořadatele dle čl. III. odst. 1. Pravidel, 
zabývajícím se prodejem výrobků Roto, 
z každé poukázané Odměny v podobě 
dobití Karty paušální daň (tzv. srážková 
daň) z příjmu podle § 36 odst. 2 písm. 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, a to ve výši 15 % z celkové 
částky Odměny přesahující částku, která 
je v souladu s § 4 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
osvobozená., V případě, že je Účastník 
živnostníkem dle čl. III. odst. 2. Pravidel  
a tedy podnikatelem, je tento Účastník 
povinen Odměnu v podobě dobití Karty 
vykázat ve svém daňovém přiznání jako 
součást příjmu ze své podnikatelské 
činnosti.  

10. V případě, že je Účastník fyzická osoba, 
která je jednatelem, případně 
společníkem právnické osoby 
spolupracující s Pořadatelem dle čl. III. 
odst. 3. Pravidel, se na tuto osobu 
vztahuje obdobně čl. VII. odst. 9. 
Pravidel, a to v návaznosti na to, zda se 
do Soutěže přihlásí jako podnikající či 
nepodnikající fyzická osoba. 

11. V případě Odměn ve formě věcných cen 
dle čl. VII. odst. 2. Pravidel, získaných 
nepodnikajícími fyzickými osobami, 
vzniká Pořadateli Soutěže povinnost 
provést srážku daně v souladu zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, při 
výplatě, resp. předání věcné ceny. 
Odměny do výše 10.000,- Kč jsou v 
souladu s § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
osvobozeny. 

12. V případě Odměn ve formě věcných cen 
dle čl. VII. odst. 2. Pravidel Účastník, 
který je podnikající fyzickou osobou, je 
povinen Účastník zahrnout výši Odměny 
do svého daňového přiznání jako součást 
příjmu ze své podnikatelské činnosti. 

víkendový pobyt s polpenziou v 
štvorhviezdičkovom hoteli/penziónu v 
Slovenskej republike pre 2 osoby. 
Poukaz na čerpanie Druhej ceny je 
Účastník povinný prevziať a využiť do 
31. 12. 2023, inak jeho nárok na Druhú 
cenu zaniká. 

8. Tretia cena, ktorú Účastník Súťaže získa 
podľa čl. V. odst. 5. Pravidiel, je 
víkendový pobyt s raňajkami v 
štvorhviezdičkovom hoteli/penziónu v 
Slovenskej republike pre 2 osoby. 
Poukaz na čerpanie Tretej ceny je 
Účastník povinný prevziať a využiť do 
31. 12. 2023, inak jeho nárok na Tretiu 
cenu zaniká. 

9. Usporiadateľ súťaže ako platiteľ dane 
zrazí príjemcom výhry z každej 
poukázanej Odmeny v podobe dobitia 
Karty zrážkovú daň z príjmov podľa § 43 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov, a to vo výške 19 % z Odmeny 
presahujúcej čiastku, ktorá je v zmysle § 
9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov oslobodená.  

10. V prípade Odmien vo forme vecných 
cien podľa čl. VII. ods. 2 Pravidiel podľa 
čl. VII. ods. 5 až 7 Pravidiel, oznámi 
Organizátor Účastníkom Súťaže po 
poskytnutí Odmeny písomne hodnotu 
tejto Odmeny. Účastník Súťaže bude 
povinný zahrnúť hodnotu tejto Odmeny 
do svojho daňového priznania. 

11. Pri nároku na Hlavnú cenu, Druhú cenu, 
alebo Tretú cenu vzniká súťažiacemu 
súčasne aj nárok na peňažnú cenu. Výška 
peňažnej ceny je odvodená od hodnoty 
nepeňažnej výhry. Usporiadateľ súťaže 
ako platiteľ dane zrazí príjemcom výhry 
z tejto peňažnej ceny zrážkovú daň z 
príjmov podľa § 43 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov, a to vo výške 19 
% z peňažnej ceny presahujúcej čiastku, 
ktorá je v zmysle § 9 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov oslobodená.   

12. Všetky ďalšie poplatky a dane súvisiace 
s Odmenou získanou v tejto Súťaži 
hradia Účastníci. 

13. Účastník má nárok na získanie odmien 
podľa Pravidiel len, pokiaľ splní všetky 
podmienky  uvedené v Pravidlách. 
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13. Všechny další poplatky a daně 
související s Odměnou získanou v této 
Soutěži hradí Účastníci. 

14. Účastník má nárok na získání odměn dle 
Pravidel pouze, pokud splní veškeré 
podmínky uvedené v Pravidlech. 

 
Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tato Pravidla platí od 14. 1. 2022. 
2. Veškeré spory vzniklé z těchto Pravidel 

nebo v souvislosti s nimi se Pořadatel a 
Účastníci zavazují řešit v souladu se 
zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 
řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v 
platném znění, v rozhodčím řízení před 
Mgr. Michalem Wiedermannem, 
advokátem, č. evid. ČAK 12 662, IČ: 
744 34 152 se sídlem Purkyňova 35e, 
Brno. Rozhodčí řízení je zahájeno 
doručením žaloby do sídla rozhodce a 
přijetím žaloby k rozhodnutí ze strany 
rozhodce. Rozhodce je povinen 
žalovaného usnesením vyzvat k zaujetí 
písemného stanoviska k žalobě. Pokud 
tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené 
rozhodcem, má se za to, že žalovaný 
nárok uznává. Rozhodce postupuje 
přiměřeně dle ust. § 114b o.s.ř. 
Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání 
na základě písemných podkladů 
předložených stranami. Nebude-li 
rozhodce písemné podklady považovat 
za dostačující, je oprávněn nařídit ve věci 
ústní jednání. Místem řízení je sídlo 
rozhodce v Brně. Předvolání k ústnímu 
jednání se doručuje stranám nejméně 5 
pracovních dnů přede dnem, v němž se 
má ústní jednání konat. Rozhodčí řízení 
je vždy neveřejné. Stranám bude 
doručováno na adresy uvedené v záhlaví 
této smlouvy, nebo na adresy, které 
oznámí v průběhů řízení rozhodci. 
Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, 
který ve sporu neměl úspěch, úplnou 
nebo částečnou náhradu nákladů 
vynaložených protistranou dle poměru 
úspěchu ve věci. Náklady rozhodčího 
řízení sestávají především z rozhodčího 
poplatku, vlastních výloh stran a 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 
1. Tieto Pravidlá platia od 14. 1. 2022. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky 

spory z tejto zmluvy, alebo s ňou 
súvisiace, rozhodne v rozhodcovskom 
konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát 
zapísaný v zozname advokátov vedenom 
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 
reg. 7042, a v prípade, že sa tento z 
akéhokoľvek zákonného dôvodu 
rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. 
Martin Kulhánek, Ph.D.,advokát 
zapísaný v zozname advokátov vedenom 
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 
reg. 7045 a v prípade, že sa tento z 
akéhokoľvek zákonného dôvodu 
rozhodcom nestane, tak pán JUDr. 
Marcel Máčai, advokát zapísaný v 
zozname advokátov vedenom 
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 
reg. 6536. Odmena za rozhodcovské 
konanie je splatná podaním žaloby a činí 
5 % z hodnoty predmetu sporu, 
minimálne však 50 eur (plus príslušná 
DPH) a administratívny poplatok vo 
výške 39 eur (plus príslušná DPH). 
Rozhodcovské konanie môže byť 
výlučne písomné, rozhodca však môže v 
prípade potreby ústne pojednávanie 
nariadiť. Zmluvné strany výslovne 
žiadajú o doručovanie na poštovú alebo 
e-mailové adresy uvedené v tejto 
zmluve.  
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zvláštních nákladů (vypracování 
znaleckého posudku apod.). Rozhodčí 
poplatek činí 3% z hodnoty sporu, 
minimálně potom 3.000,-- Kč a dále 
DPH z této částky v zákonné výši. 
Náhrada nákladů řízení včetně nákladů 
na právní zastoupení se řídí obdobně dle 
občanského soudního řádu a 
souvisejících předpisů, především potom 
vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních. 
Rozhodčí nález je konečný a strany 
nesjednávají možnost přezkumu nálezu 
dle zák. č. 216/1994 Sb.   Proti 
rozhodcem vydanému rozhodčímu 
nálezu nejsou přípustné opravné 
prostředky.  Ve smyslu § 28 zák. 
216/1994 Sb. nabývá rozhodčí nález 
dnem doručení účinku pravomocného 
soudního rozhodnutí a je soudně 
vykonatelný. Kterýkoliv z účastníků 
(smluvních stran) může ve lhůtě 3 
měsíců podat návrh na zrušení 
rozhodčího nálezu z důvodů uvedených v 
ust. § 31 zák. č. 216/1994 Sb. V ostatním 
platí pravidla dle tohoto odstavce a 
zákona o rozhodčím řízení a výkonu 
rozhodčích nálezů. 
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