
PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTEŽE pro diváky k po řadu ME ve volejbale 2011 (dále jen MEV2011) 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem hlasování v pořadu MVE2011 (dále jen soutěž) je Česká televize, se sídlem v Praze 4 – Kavčí hory PSČ 142 00, 
Česká republika, IČ 00027383 DIČ CZ00027383, zřízena dle zákona č. 483/1991 Sb o České televizi. (dále jen pořadatel). 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na území České republiky. Je vyhlášována v každý soutěžní den MVE2011 od 9.9. do 18.9. 2011 mimo 
13.9.2011 a je rozdělena na čtyři kola takto: 1. kolo  9.9.2011 0:01 – 10.9.2011 20:00, 2.kolo 11.9.2011 0:01 – 12.9.2011 
20:00, 3.kolo 14.9.2011 0:01 – 15.9.2011 20:00, 4.kolo 16.9.2011 0:01 – 17.9.2011 20:00 (dále jen doba platnosti soutěže).  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 15 let se 
mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo 
obdobném vztahu k pořadateli či k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu 
příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a manžel / manželka. 

Podmínkou účasti v soutěži je: 

- zaslání SMS ve tvaru CT4 mezera A nebo  B 

SMS je nutné zaslat na telefonní číslo 906 06 09. 

Službu technicky zajišťuje Erika a.s., cena  SMS je 9,- Kč vč. DPH. www.erika-as.cz. 

Každý účastník se může zúčastnit hry opakovaně, tedy i několikrát během jednoho kola.  

Do soutěže budou zařazeny jen SMS zprávy ve správném znění, doručené pořadateli.. 

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 

Každé soutěžní odpovědi, která byla platně doručena v rámci daného soutěžního kola, bude přiřazeno číslo dle pořadí, v 
němž soutěžní SMS účastníka bude registrována u operátora soutěže. Přičemž SMS s odpovědí, která byla doručena jako 
první, dostává pořadové číslo 1, dalším soutěžním SMS budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli 
poslední registrovaná SMS s odpovědí.  

 

Z doručených SMS se správnou odpovědí v jednom hracím kole vybereme 1 výherce následujícím způsobem. Všechny 
správné odpovědi doručené během jednoho kola se rozdělí na poloviny, v nichž jsou SMS řazeny podle pořadových 
čísel od nejnižšího po nejvyšší. V případě, že celkový počet soutěžních SMS nebude dělitelný dvěma beze zbytku, 
budou zbylá SMS přiřazena k druhé polovině. První soutěžní SMS v 2. polovině se stává výherní SMS. 

Ze všech doručených SMS se správnou odpovědí vybereme 1 výherce následujícím způsobem. Všechny správné 
odpovědi doručené během jednoho kola se rozdělí na 2 navazující poloviny, v nichž jsou SMS řazeny podle 
pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší. V případě, že celkový počet soutěžních SMS nebude dělitelný 2 beze 
zbytku, budou zbylý kód přiřazen k první polovině (tj. k polovině obsahující nejnižší pořadové číslo). První soutěžní 
SMS v 2. polovině se stává výherní SMS. 

Vzorec pro určení výtězné SMS: 

Výherce č. 1 …. SMS doručená dle vzorečku n*(1/(x+1)) 
… 
Výherce č. X .… SMS doručená dle vzorečku n*(a/(x+1)) 
 
n…počet SMS se správnou odpovědí 
x…počet výherců 
a…pořadové číslo výherce 
 

Do hry jsou vloženy ceny od sponzorů, na převzetí výher se mohou vztahovat další obchodní podmínky sponzorů.  

Každý hrací den získá 1 výherce jeden pár italské ortopedické obuvi dle vlastního výběru na www.peterlegwood.cz  

1.výherce vybraný ze všech správných odpovědí doručených v hracím období získá poukázku od společnosti Hotelonline na 
výběr týdenního zákezdu po Čechách z jejich nabídky  

Všichni výherci budou kontaktováni na telefonním čísle, ze kterého poslali soutěžní SMS, v případě, že výherce nepřijme 
hovor do pěti zazvonění, je kontaktován náhradník. Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 1 
měsíce od ukončení soutěžního kola. Pořadatel soutěže nezodpovídá za zásilky poštou nedoručené. Výhry budou rozesílány 
pouze v rámci území ČR. 



V případě, že zaslaná výhra nebude účastníkem soutěže vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, bude možné ji 
vyzvednout na adrese pořadatele soutěže v oddělení marketingu nejpozději 40 dnů po ukončení soutěže, poté výhra propadá. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky 
předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito 
pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.  

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a 
včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení 
nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně České 
pošty a/nebo kurýrní služby. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude možno kontaktovat 
a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele. 

V případě pochybností je za výherce považována osoba, která se prokáže mobilním telefonem, z jehož čísla byla odeslána 
výherní SMS zpráva. 

Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.  

Účastník soutěže registrací do soutěže, tedy odesláním SMS zprávy, schvaluje tato pravidla a souhlasí s obdržením 
komerčního sdělení souvisejícího se soutěží. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost. 

Operátor soutěže ani pořadatel neodpovídají za nedoručené SMS zprávy. SMS zprávy odeslané z potlačených (skrytých) 
čísel, z internetu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, nebudou do 
soutěže zařazeny. Operátor soutěže ani pořadatel dále neodpovídají za výpadky na straně poskytovatele telefonních služeb 
účastníka. 

6. OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastník soutěže registrací do soutěže: 

a) dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v 
soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; v případě, že se stane výhercem, též s jejich 
zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce 
pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným 
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými zajištěním této 
soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva 
dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo 
požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním 
správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání 
souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. 

b) dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných 
projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy 
pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na 
všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a 
s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez 
věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, 
kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.  


