
Pravidla soutěže pro účastníky ankety o „Nejhezčí gól futsalového čtvrtfinále a semifinále 

Chance futsal ligy 2014/2015“ 

I. Soutěž a pořadatel soutěže  

 

1. Soutěží se rozumí divácká internetová soutěž založená na internetovém hlasování na 

internetové stránce www.ctsport.cz. 

2. Hlasování probíhá od 21.5.2015 do skončení finálové série Chance futsal ligy 2014/2015. 

3. Pořadatelem soutěže je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO:  

00027383 (dále jen „pořadatel“)  

II. Výhra  

 

1. Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží reprezentační futsalový dres a 

fursalový míč.  

2. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmu dle  

ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění  

pozdějších předpisu.  

3. Pořadatel zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu  

s příslušnými právními předpisy.  

III. Podmínky účasti v soutěži  

 

1. Účastníkem soutěže může být člověk, který dovršil alespoň 18 let věku, s adresou pro 

doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou účastnit 

osoby v zaměstnaneckém, občanskoprávním, obchodněprávním nebo jiném obdobném vztahu 

k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec a 

manžel/manželka 

IV. Způsob určení výherců a předání výhry  

 

1. Pořadatel určí vítěze vylosováním ze všech účastníků hlasování. 

2. Jméno a příjmení výherce bude zveřejněno na webových stránkách www.ctsport.cz nejpozději 

do tří dnů po skončení soutěže.  

3. Výherce bude o výhře, o termínu uplatnění výhry a o okolnostech jejího zaslání vyrozuměn 

pořadatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení soutěže, a to telefonicky nebo 

emailem. Výherce bude pořadatelem současně také vyzván ke sdělení adresy za účelem 

doručení výhry. Náhradníkem se stává soutěžící s pořadovým číslem o jedno vyšším než 



pořadové číslo výherce. V případě, že ani stanovenému náhradníkovi se výhru nepodaří 

doručit, opakuje se stejný postup. 

4. Výherci bude výhra zaslána formou doporučené zásilky s dodejkou (s potvrzovacím 

formulářem), nejpozději do 14 dní od uveřejnění jména výherce na webových stránkách 

www.ctsport.cz, případně předána jiným způsobem po dohodě s výhercem. Výherci bude 

výhra doručena pouze na území České republiky.  

5.   Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí 

výhry ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.  

6.   Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani požadovat 

alternativně plnění v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv plnění ze strany 

pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.  

7.    Pořadatel je oprávněn výhru výherci nezaslat, pokud má za výhercem jakoukoliv neuhrazenou 

splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto pohledávek v plné výši. 

8.   Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese 

jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry.  

9.    Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či 

jiných údajů soutěžícího třetí osobou. 

V. Práva a povinnosti pořadatele  

 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru specifikovanou v článku II. výhrou obdobného typu 

a odpovídající hodnoty.  

2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové 

znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách 

www.ctsport.cz. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící 

nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, 

cenu či jiné plnění pořadatele.  

3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v 

soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se 

soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by 

takový účastník porušil pravidla soutěže.  

4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu 

tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na 

adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále 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.  

5. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní formuláře nebo soutěžní formuláře 

doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly 



soutěže. Soutěžní formuláře obsahující nesprávné odpovědi a soutěžní formuláře obsahující 

zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím pořadatel ze soutěže vyřadí.  

6. Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních 

formulářů, za výpadky a poruchy v sítích provozovatelů internetových služeb či za obdobné 

technické události.  

VI. Závěrečná ustanovení  

 

1. Odesláním soutěžních odpovědí soutěžící uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se 

zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště a 

emailová adresa, poskytnutých za účelem účasti v soutěži, zaslání výhry či za jiným účelem 

spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího 

ukončení. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  

2. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní 

údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání České televize na 

základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18.6.2010. 

Pořadatel dbá na ochranu poskytnutých osobních údajů. 

3. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení na 

webových stránkách www.ctsport.cz.  

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 4 může soutěžící kdykoli odvolat písemnou 

formou na adrese sídla pořadatele či e-mailem na e-mailové adrese internet@ceskatelevize.cz. 

Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.  

5. Soutěžící zasláním odpovědi vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich 

dodržování.  

6. Tato pravidla se zveřejňují na webu České televize. 

7. Tato pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dnem zahájení soutěže. 


