Pravidla ankety Broker Roku za rok 2021
Definice pojmů
Veřejnost – internetoví uživatelé, kteří hlasují v anketě
Nominovaný subjekt – obchodník s cennými papíry nominovaný do ankety

Pořadatel a cíl ankety
1. Pořadatelem ankety Broker Roku za rok 2021 (dále jen „pořadatel“) je společnost Financial Progress
Group a.s., se sídlem Perlitová 1820, 140 00 Praha 4, IČ: 24811556
2. Cílem ankety je zvolit nejoblíbenějšího obchodníka s cennými papíry, majícího evropskou licenci a
zároveň působícího na českém trhu.

Podmínky nominací a jiná ustanovení
1. Do ankety jsou automaticky nominováni obchodníci s komoditami, cennými papíry a finančními
deriváty, kteří disponují evropskou licencí, aktivně působí v České republice a jsou zaměřeni na
retailovou klientelu. Nominaci určuje a schvaluje pořadatel ankety Broker Roku.
2. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si
vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného
průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit podle své úvahy, zda by některý subjekt neměl být z hlasování
vyloučen, zejména bude-li se jednat o instituce, porušující platné zákony České republiky nebo šířící
či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či
xenofobii. Stejně tak může rozhodnout i u subjektů, které se dopustí následujících nekalých praktik:
hanit konkurenci, za účelem své propagace v soutěži nakupovat nebo SPAMovat databáze, které
nemá subjekt ve svém vlastnictví, využít loga ankety Broker Roku bez souhlasu provozovatele
ankety. O vyloučení může pořadatel rozhodnout i dodatečně, například pokud důvod pro vyloučení
shledá až v průběhu ankety.

Podmínky hlasování
1. Veřejné hlasování, ve kterém hlasuje pouze veřejnost na internetových stránkách www.brokerroku.cz, určí vítěze a následné pořadí v anketě Broker Roku pro rok 2021. Hlasování proběhne od 4.
10. 2021 do 10. 10. 2021, včetně.

2. Hlasující mohou vybrat jednoho z nominovaných subjektů. Tímto se vybranému subjektu přidělí
jeden hlas. V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování pouze jednou. Ve chvíli,
kdy je hlasování definitivně potvrzeno, kliknutím na potvrzovací link, který přijde hlasujícímu
emailem, není již možné volbu změnit.
3. Hlasování je omezeno pouze na území České republiky.
4. Hlasovat mohou také zaměstnanci a klienti nominovaných obchodníků s cennými papíry, a to
stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci hlasovacího formuláře. Je povoleno, aby
nominované subjekty aktivně vyzývali své podporovatele k hlasování v anketě. Není však dovoleno,
aby nominované subjekty motivovali své uživatele jakýmkoliv dárkem, odměnou apod.
5. Po ukončení hlasování dojde k zaevidování hlasů a vyhlášení prvních tří míst.
6. Subjekty, které se umístí na prvních třech místech, obdrží od provozovatele plaketu a potvrzení o
svém umístění.
7. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným
pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný subjekt z ankety případně
vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové
hlasování (např. softwaroví roboti apod.) nebo pokus o ně.
8. Emailové adresy použité při hlasování slouží pouze jednorázově pro účely hlasování. Nijak je dále
nevyužíváme a ihned po skončení ankety budou smazány.

V Praze dne 27. 9. 2021

