HIGHSKY INVESTIČNÍ SOUTĚŽ
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Článek 1. – Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost HighSky Brokers, a. s., Vodičkova 710/31, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ 24710164, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 16338 (dále jen „Vyhlašovatel soutěže“ nebo „Vyhlašovatel“).

Článek 2. – Úvodní ustanovení
Soutěž se dělí na jednotlivá kola soutěže označovaná pořadovým číslem. Vyhlašovatel je oprávněn stanovit
v dodatečných podmínkách soutěže podmínky dodatečné nebo odchylující se od těchto Všeobecných
pravidel soutěže (dále jen „Dodatečné podmínky“). Dodatečné podmínky jsou platné vždy jen pro jednotlivé
kolo soutěže. Jednotlivá kola soutěže jsou na sobě nezávislá, nestanoví-li Dodatečné podmínky něco jiného.

Doba trvání soutěže
Soutěž se vyhlašuje na dobu neurčitou až do jejího odvolání Vyhlašovatelem. V Dodatečných podmínkách
vyhlašovatel vždy uvede dobu trvání jednotlivého kola soutěže, jehož se Dodatečné podmínky týkají.
Virtuální obchodní příkazy je možné zadávat po celou dobu trvání soutěže. Do soutěže budou zařazeny
pouze ty virtuální obchodní příkazy, které byly zadány v době trvání jednotlivého kola vyhlášeného
v Dodatečných podmínkách.

Článek 3. – Účastníci soutěže
1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s bydlištěm v České nebo Slovenské republice,
případně v jiném státě, v němž Vyhlašovatel soutěže působí prostřednictvím pobočky, která se
zaregistrovala kdykoliv v době trvání soutěže na www.highsky.cz, nejpozději v době zahájení
jednotlivého kola soutěže dosáhla plnoletosti a je plně způsobilá k právním úkonům (dále jen
„Účastník“).
2. Účastníkem soutěže nemohou být zaměstnanci Vyhlašovatele soutěže a jejich rodinní příslušníci.
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Článek 4. – Podmínky soutěže a její průběh
1. Zájemce o účast v soutěži se stává Účastníkem soutěže registrací a vyplněním formuláře na internetové
stránce Vyhlašovatele soutěže www.highsky.cz a uvedením úplných a pravdivých informací. Po vyplnění
vstupních údajů bude Účastníkovi zaslán ověřovací e-mail s instrukcemi pro dokončení registrace.
Každý Účastník je oprávněn se zaregistrovat pouze jednou. Vyhlašovatel má právo ověřit uvedené
údaje. Účastník, který uvede nepravdivé informace, nebo který si zaregistruje více než jeden účet pro
jednu soutěž, může být ze soutěže vyloučen nebo ztratí právo na udělení ceny.
2. Po dokončení registrace je Účastníkovi zpřístupněn soutěžní virtuální účet pro obchodování (dále jen
„Virtuální účet“) s počátečním virtuálním investičním kapitálem ve výši 1 000 000 CZK (dále pouze
„Virtuální investiční kapitál“). Nevylučují-li to Dodatečné podmínky, je Účastník soutěže oprávněn
požádat o navýšení Virtuálního kapitálu na svém Virtuálním účtu na částku 1 000 000 CZK. Virtuální
účet bude v takovém případě navýšen v průběhu nejbližšího neobchodního dne. Dodatečné podmínky
mohou stanovit i jinou výši počátečního Virtuálního investičního kapitálu.
3. Účastníkem soutěže se stane i účastník jakékoliv předchozí soutěže organizované Vyhlašovatelem,
který v době trvání soutěže vykáže jakoukoliv aktivitu na Virtuálním účtu a který byl zaregistrován pro
účely jakékoliv předchozí soutěže.
4. Účastník může realizovat virtuální obchodní příkazy - nákup či prodej - prostřednictvím Virtuálního
investičního kapitálu. Na obchodování se přiměřeně vztahují Smluvní podmínky Vyhlašovatele soutěže
zveřejněné na internetové stránce www.highsky.cz.
5. Cíl soutěže vyhlásí Vyhlašovatel vždy v Dodatečných podmínkách.
6. Zhodnocení znamená rozdíl dosažený mezi konečným stavem Virtuálního soutěžního účtu k
počátečnímu Virtuálnímu investičnímu kapitálu vyjádřen procentuálně podle následujícího vzorce:
Zhodnocení = ((stav účtu/počáteční Virtuální investiční kapitál)-1)*100. Za stav Virtuálního účtu se
považuje hodnota vypočtená jako součet zůstatku a zisku nebo ztráty otevřených pozic.
7. Denní zhodnocení znamená rozdíl dosažený mezi stavem Virtuálního soutěžního účtu v 0.00 hod. (stav
účtu B) oproti stavu Virtuálnímu účtu v 0.00 hod. dne předchozího (stav účtu A) vyjádřen procentuálně
podle následujícího vzorce: Denní zhodnocení = ((stav účtu B/stav účtu A)-1)*100. Pro účely výpočtu
denního zhodnocení Virtuálního soutěžního účtu dosaženého v pátek se jako „stav účtu B“ použije stav
Virtuálního účtu v pátek v 22.00 hod. Denní zhodnocení Virtuálního účtu k stavu dosaženého v neděli, 1.
ledna a 24. prosince v 0.00 hod. není do soutěže zařazeno. Za stav Virtuálního účtu se považuje
hodnota vypočtená jako součet zůstatku a zisku nebo ztráty otevřených pozic.
8. Týdenní zhodnocení znamená rozdíl dosažený mezi stavem Virtuálního soutěžního účtu k počátku
soutěžního týdne (stav účtu A) oproti stavu Virtuálního účtu ke konci soutěžního týdne (stav účtu B)
vyjádřen procentuálně podle následujícího vzorce: Týdenní zhodnocení = ((stav účtu B/stav účtu A)1)*100.
9. Během doby konání jednotlivých kol soutěže bude Vyhlašovatel průběžně zveřejňovat pořadí nejlepších
Účastníků na svých webových stránkách.
10. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní účty, které si soutěžící zaregistroval více než 30 dní před
začátkem nové soutěže, ale do kterých se ani jednou nepřihlásil, až do okamžiku veřejného vyhlášení
nové soutěže na webových stránkách www.highsky.cz.
11. Vyhlašovatel soutěže zveřejní výherce soutěže na webu www.highsky.cz do 14 pracovních dnů od
ukončení každého kola soutěže.

HighSky Brokers, a.s., Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1
IČ: 24710164, zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16338
tel.: (+420) 222 767 100, fax: (+420) 222 767 101, email: office@highsky.com

HIGHSKY.CZ

12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozastavit přihlášky do soutěže novým Účastníkům kdykoliv v průběhu
soutěže.
13. Využití jakéhokoli počítačového systému umožňujícího automatické obchodování je přísně zakázáno a v
případě, že má Vyhlašovatel soutěže podezření na takovou skutečnost, vyhrazuje si právo vyloučit
takového Účastníka ze soutěže.
14. Jakákoliv spolupráce v jakékoli podobě s jinými Účastníky v souvislosti s touto soutěží je zakázána.
Takovou spoluprací se rozumí zejména používání společných investičních strategií, zadávání
protichůdných pokynů ve stejnou dobu nebo použití Virtuálního účtu jiných osob za účelem zadání
protichůdných pokynů. V případě, že Vyhlašovatel obdrží informaci o takové skutečnosti, představuje to
důvod pro vyloučení takového Účastníka či Účastníků ze soutěže.
15. Udělení plné moci k ovládání Virtuálního účtu a poskytování přístupu k Virtuálnímu účtu třetím osobám
je zakázáno a takové jednání představuje důvod pro vyloučení tohoto Účastníka ze soutěže.
16. Jednotlivé obchodní pokyny podávané na Virtuálním účtu se řídí dokumentací regulující poskytování
investičních služeb, která je k dispozici na webových stránkách Vyhlašovatele soutěže. Zejména je
nezbytné dodržet požadavek na maximální velikost pokynu jednotlivého obchodu v souladu s Přehledem
finančních nástrojů, a to i v případě, že obchodní platforma umožňuje zadání většího pokynu než
uvedeného v tomto dokumentu.
Článek 5. – Soutěžní výhry a pravidla pro jejich udělení
1. Soutěžní výhru, resp. cenu vyhlásí Vyhlašovatel vždy v Dodatečných podmínkách. Vyhlašovatel je
oprávněn vyhlásit jednu nebo více cen.
2. Ceny se udělují po skončení soutěže. Vyhlašovatel soutěže má právo změnit nepeněžní ceny pro vítěze
za jiné v obdobné hodnotě. Nepeněžní ceny nemohou být vyměněny za finanční hotovost.
3. Bude-li vyhlášenou cenou vklad na reálný účet v jakékoliv výši, je možné zůstatek do výše připsané
částky vybírat až po provedení celkového obratu na tomto účtu ve výši 10 lotů. Podmínkou pro převzetí
ceny podle tohoto ustanovení je uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb s Vyhlašovatelem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo takovou smlouvy neuzavřít, budou-li jejímu uzavření bránit všeobecně
závazné právní předpisy nebo vnitřní předpisy Vyhlašovatele; v takovém případě se postupuje obdobně
podle bodu 4. Neprovede-li výherce ceny v podobě vkladu na reálný účet alespoň jednu transakci do 30
dnů od připsání výhry na reálný účet, cena propadá v prospěch Vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel soutěže je povinen kontaktovat vítěze do 10 dnů po vyhlášení výsledků prostřednictvím
elektronické pošty a nejméně tří pokusů o navázání telefonického spojení. Pokud se Vyhlašovateli
soutěže nepodaří uvedeným způsobem zkontaktovat výherce, bude cena udělena druhému nejlepšímu
Účastníkovi v pořadí.
5. V případě vyloučení Účastníka během pořádání soutěže Účastník ztrácí právo na výhru.
6. V případě, že se na prvním místě v soutěži umístí Účastník, který získal cenu za první místo již v jiné
soutěži vyhlášené Vyhlašovatelem, kdy takový Účastník splnil podmínky umístění na prvním místě
v současné soutěži, získá takový Účastník nárok pouze na stejnou cenu, jaká je v současné soutěži
určena pro Účastníka umístěného na druhém místě v pořadí.
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Článek 6. – Povinnosti Vyhlašovatele soutěže a Účastníka
1. Vyhlašovatel soutěže neposkytuje žádné rady ani doporučení týkající se samotného obchodování v
rámci soutěžního Virtuálního účtu, kromě informací týkajících se technických aspektů používání
soutěžního Virtuálního účtu.
2. Při porušení pravidel soutěže je Vyhlašovatel soutěže oprávněn odmítnout odevzdání nebo přiznání
výhry Účastníkovi.
3. Účastník je povinen chránit své přihlašovací údaje a hesla před použitím třetí osobou a je povinen v
rámci soutěže osobně vykonávat jednotlivé úkony v soutěži.
4. Vyhlašovatel soutěže nemá vůči Účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů spojených se soutěží, a
zároveň nehradí Účastníkovi žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jeho účastí v soutěži
nebo v souvislosti s výhrou v soutěži.
5. Účastníci jsou si vědomi toho, že obchodování v soutěži je pouze fiktivní. Virtuální investiční kapitál
představuje fiktivní sumu peněžních prostředků určenou výhradně pro samotnou soutěž. Všechny zisky
a ztráty vzniklé na základě vykonaných obchodů v rámci soutěže jsou pouze virtuální a Účastníkovi
nevzniká vůči Vyhlašovateli soutěže žádný nárok na vyplacení jakékoliv reálné sumy peněžních
prostředků z Virtuálního investičního kapitálu. Na druhé straně Účastníkovi nevzniká žádná povinnost
uhradit Vyhlašovateli jakékoliv ztráty z Virtuálního investičního kapitálu.
6. Výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou a ani požadovat namísto výhry alternativní plnění v
penězích nebo jiné plnění.

Článek 7. – Ochrana osobních údajů
1. Nezbytnou podmínkou účasti v soutěži je vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas
se zpracováním osobních údajů se uděluje v průběhu registrace k soutěži na internetových stránkách
Vyhlašovatele soutěže. V případě odvolání tohoto souhlasu dochází k bezpodmínečnému vyřazení
Účastníka soutěže ze soutěže.
2. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména (nikoliv příjmení) a města bydliště v případě, že
bude oceněn některou z cen podle článku 5. Účastník soutěže v takovém případě zároveň souhlasí
s právem Vyhlašovatele soutěže zveřejnit jeho fotografie pořízené Vyhlašovatelem soutěže.
3. Vyhlašovatel má právo zveřejnit seznam přezdívek a přihlašovacích jmen Účastníků na svých webových
stránkách a v jiných médiích, včetně případného průběžného nebo konečného pořadí v soutěži a
zhodnocení Virtuálního účtu.
4. Vyhlašovatel má právo v případě, že o to některý z Účastníků soutěže požádá, poskytnout takovému
Účastníku výpis jednotlivých obchodů (nebo jeho část) provedených v konkrétní soutěži Účastníky, kteří
se v soutěži po jejím ukončení umístili na prvním až desátém místě.

Článek 8. – Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu Vyhlašovatele soutěže.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv během termínu soutěže jednostranně měnit a
doplňovat pravidla soutěže a podmínky soutěže v nich obsažené. Každá jednotlivá změna nebo
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doplnění je účinné okamžikem zveřejnění na uvedené internetové stránce. Vyhlašovatel soutěže si
vyhrazuje právo v odůvodněných případech tuto soutěž odvolat, přerušit, odložit nebo ukončit bez
vyhlášení výherce nebo odevzdání výhry.
2. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv počítačový, softwarový, internetový, telefonní, technický
či hardwarový problém, nebo jakékoliv jiné nesrovnalosti, které mohou nastat Účastníkovi ve vztahu k
účasti v soutěži.
3. Na zařazení do soutěže ani výhru není právní nárok.
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