
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE O PODPORU PROJEKTU OBNOVY AŤ TU PO NÁS NĚCO ZŮSTANE 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel reklamní soutěže „Ať tu po nás něco 

zůstane“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla 

uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou 

písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

Pořadatel, organizátor a technické zabezpečení soutěže  

 

Soutěž o podporu projektu obnovy [AŤ TU PO NÁS NĚCO ZŮSTANE] je pořádána společností HEINEKEN 

ČESKÁ REPUBLIKA, A. S., SE SÍDLEM U PIVOVARU 1, 270 53 KRUŠOVICE („pořadatel“ nebo „organizátor“). 

 

Technickým realizátorem soutěže je společnost OGILVY S.R.O, SE SÍDLEM WPP CAMPUS, BUBENSKÁ 1, 

170 00 PRAHA 7(„Technický realizátor soutěže“).  

 

Soutěž je realizována prostřednictvím microsite  

https://native.seznamzpravy.cz/at-tu-po-nas-neco-zustane-finale/ („web soutěže“), kterou provozuje 

společnost SEZNAM.CZ, A.S., SE SÍDLEM RADLICKÁ 3294/10, 150 00 PRAHA 5 (“Seznam“).  

 

Téma soutěžních projektů 

 

Tématem soutěžních projektů je záměr záchrany zajímavých budov a míst v České republice.   

 

Termín konání soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od 15.2. 2023 do 17.3. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“) na webu soutěže, 

a to na území České republiky (dále jako „místo konání soutěže“). 

 

Přihlašovatelé projektů  

Projekt může přihlásit fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou či s místem podnikání na území 

České republiky nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je v některém z 

následujících vztahů k projektu: vlastník objektu, investor, realizátor, projektant („soutěžící“). Realizátoři, 

investoři a projektanti k přihlášce připojí souhlas vlastníka objektu. 

 

Návrh soutěžního objektu je potřeba odeslat v elektronické podobě prostřednictvím webu soutěže do 

5.9.2022 

 

Účast a případně získané ocenění v jiných soutěžích není překážkou v účasti v soutěži. 

 

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci a pracovníci pořadatele či organizátora, technického realizátora 

nebo Seznamu, a také další osoby, které soutěž připravují a podílí se na její realizaci, osoby blízké osobám 

uvedeným výše. „Zaměstnanci a pracovníky“ se rozumí osoby zaměstnané na základě libovolného 

právního titulu (včetně v rámci pracovní smlouvy nebo zaměstnané na základě občanskoprávní smlouvy - 

např. dohody o provedení práce, smlouvy o dílo, agenturní smlouvy). „Osobami blízkými” se rozumí 

osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku. 

https://native.seznamzpravy.cz/at-tu-po-nas-neco-zustane-finale/


 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny přihlášky, které nebudou splňovat pravidla 

soutěže, jakož i duplicitní přihlášky.   

 

V rámci soutěže je zakázáno, aby soutěžící přidávali nezákonný obsah, který porušuje zákony nebo 

dobré mravy (např. vulgární obsah, obsah, který vyzývá porušování zákona, urážlivý obsah) nebo 

obsah, který představuje ohrožení pro řádné fungování webu soutěže. Pořadatel má právo dle svého 

vlastního uvážení vyloučit bez dalšího z účasti v soutěži a odstranit z projektu soutěžícího, který poruší 

(nebo o němž se pořadatel domnívá, že porušuje) výše uvedený zákaz. Pořadatel si vyhrazuje právo 

konečného posouzení správnosti a úplnosti soutěžních projektů.  

 

Pořadatel neodpovídá za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se 

soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, nefunkčnost webu soutěže 

apod.). 

 

 

Výběr finálových a vítězných projektů 

 

Pořadatel soutěže volí odbornou porotu, která vybere 10 nejlepších projektů postupujících do užšího 

výběru – finále („finálový projekt“). Pokud porota neshledá kvalitu projektů dostatečnou, může vybrat 

méně finálových projektů. O postupu do finále budou přihlašovatelé finálových projektů informováni 

emailem. Přihlašovatelé finálových projektů vyjádří svůj souhlas se zapojením do soutěže odsouhlasením 

zapojení svého projektu do veřejného hlasování emailem.  

 

Výběr vítězného projektu proběhne veřejným hlasováním prostřednictvím webu soutěže. Veřejné 

hlasování bude probíhat v době od 15.2.2023 do 17.3.2023. Vítězným projektem se stane ten projekt, 

který obdrží nejvíce hlasů v průběhu veřejného hlasování. 

 

Každý hlasující může udělit svůj hlas pouze jednomu z finálových projektů a pouze jednou v průběhu 

celého období hlasování. Účast v hlasování je podmíněna zadáním emailové adresy hlasujícího, na 

základě které je po ověření hlasujícímu umožněno hlasování. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo, prostřednictvím provozovatele webu soutěže, vyřadit z hlasování veškeré 

hlasy, u kterých existuje podezření nebo domněnka o podvodném jednání nebo jednání v rozporu 

s těmito pravidly. Konečné rozhodnutí je na pořadateli soutěže. 

 

Vítězný projekt bude oznámen po ukončení hlasování prostřednictvím webu soutěže.  

 

Výhra v soutěži 

 

Výhrou v soutěži je získání dotačního příspěvku ve výši 500.000,- Kč („příspěvek“),  který pořadatel 

soutěže poskytne na podporu realizace vítězného projektu po uzavření smlouvy podle těchto pravidel na 

realizaci vítězného projektu. 

 

Podmínky využitelnosti příspěvku jsou stanoveny následovně: 



 

- vítězný projekt musí být realizován nejpozději ve lhůtě do dvou let od vyhlášení soutěže. 

- příspěvek bude poskytnut bezhotovostním bankovním převodem na účet osoby financující 

realizaci vítězného projektu (dále jen „vlastník vítězného projektu“) 

- veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele 

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů);  

- vlastník vítězného projektu musí umožnit pořadateli (případně osobě určené pořadatelem) 

možnost kontroly realizace projektu; 

- vlastník vítězného projektu umožní pořadateli (případně osobě určené pořadatelem) pořízení 

fotodokumentace a audiovizuálních záznamů vítězného projektu před a po rekonstrukci ve formě 

a v rozsahu dle uvážení pořadatele, a také pořízení fotodokumentace a audiovizuálních záznamů 

vlastníka vítězného projektu, zejména, ne výlučně rozhovor s ním před a po rekonstrukci, který 

povede pověřená osoba pořadatele. Tato fotodokumentace a audiovizuální záznamy budou 

využity k prezentaci projektu a propagace činnosti pořadatele na webových stránkách pořadatele, 

sociálních sítích pořadatele a v jiných masmédiích, a to v rozsahu dle uvážení pořadatele.  

- Pokud vlastník vítězného projektu nesplní některou z výše uvedených podmínek, odmítne provést 

nebo dodatečně zakáže pořadateli některý z výše uvedených záznamů použít, má pořadatel právo 

buď na nevyplacení příspěvku nebo na jeho okamžité vrácení vlastníkem vítězného projektu. 

 

 

Uzavření smlouvy o čerpání dotačního příspěvku s vlastníkem vítězného projektu 

 

Podmínkou čerpání příspěvku na realizaci vítězného projektu je uzavření smlouvy o čerpání dotačního 

příspěvku mezi vlastníkem vítězného projektu a pořadatelem („smlouva“). Vlastník vítězného projektu 

bude kontaktován pořadatelem po vyhlášení vítězného projektu a vyzván k uzavření smlouvy o čerpání 

dotačního příspěvku.  Neuzavření smlouvy ve lhůtě stanovené pořadatelem, zakládá právo pořadatele 

příspěvek vítěznému projektu neudělit. V daném případě může pořadatel určit, jakým způsobem se naloží 

s dotačním příspěvkem, např. že příspěvek bude poskytnut projektu, který skončil v hlasování na nižším 

pořadí. 

 

Autorská práva 

Pořadatel si nenárokuje žádná vlastnická práva k obsahu projektu, který bude přihlášen do soutěže nebo 

bude zveřejněn prostřednictvím webu soutěže. Platí, že po přihlášení obsahu projektu do soutěže, si 

vlastník soutěžního projektu nadále uchová všechna práva, která k obsahu projektu má, včetně 

případných práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv souvisejících s projektem. 

Odsouhlasením těchto pravidel však poskytuje vlastník soutěžního projektu pořadateli právo zveřejnit pro 

účely realizace soutěže základní informace o soutěžním projektu na webu soutěže. 

 

Zpracování osobních údajů 

V Soutěži se zpracovávají níže uvedené osobní údaje soutěžících, vlastníka vítězného projektu a 

hlasujících. Tyto osobní údaje budou zpracovávány v rámci realizace Soutěže v souladu s platnými 

právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“). 



 

V rámci realizace Soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení pořadatel jako správce, protože určuje účel a 

prostředky zpracování osobních údajů. Kontaktním místem pro soutěžící, Vlastníka vítězného projektu a 

hlasujících, jako subjekty údajů, je kontaktní osoba organizátora (Privacy Officer, e-mail: 

osobniudaje@heineken.com). 

Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno a příjmení vlastníka nebo oprávněné 

osoby konat ve jménu vlastníka, pokud jde o právnickou osobu, identifikace projektu (např. adresa 

nemovitosti z Katastru nemovitostí), e-mailová adresa a telefonní číslo. Při hlasujících osobách se 

zpracovává emailová adresa. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její 

realizace, a jsou vymazány do 1 měsíce po ukončení Soutěže. 

Vlastník vítězného projektu poskytuje Pořadateli své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení vlastníka 

nebo oprávněné osoby konat ve jménu vlastníka, pokud jde o právnickou osobu, adresa vlastníka, 

identifikace projektu (např. adresa nemovitosti z Katastru nemovitostí), e-mailová adresa a telefonní 

číslo za účelem realizace všech práv a povinností které vyplývají z těchto Pravidel, a to: 

a) identifikace Vlastníka jako účastníka Soutěže; 

b) ověření splnění podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly; 

c) Uzavření smlouvy o čerpání dotačního příspěvku s Vlastníkem vítězného projektu, 

c) komunikaci s Vlastníkem vítězného projektu; 

d) předání výhry. 

Právním základem zpracování osobních údajů jsou tato Pravidla, která momentem zapojení do Soutěže 

představují závaznou dohodu o podmínkách Soutěže; zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro 

plnění této dohody ze strany Pořadatele, a proto se nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Údaje mohou 

být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména za účelem ověření dodržování 

pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v 

souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s 

pořádáním této soutěže. 

Osobní údaje Vlastníka vítězného projektu budou uchovávány po dobu 3 let ode dne skončení Soutěže, 

případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Pořadatele, a to 

na dobu takto stanovenou zákonem. 

Poskytnutí osobních údajů Vlastníkem vítězného projektu je podmínkou pro předání výhry (požadavek 

potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů nemůže být výherci předána 

výhra. 

Pořadatel používá služby zpracovatelů, kteří mu pomáhají s realizací soutěže a mají proto přístup ke všem 

osobním údajům v rozsahu těchto Pravidel. Těmito zpracovateli jsou Technický realizátor soutěže a 

Seznam. Příjemcem osobních údajů, tedy subjektem, kterému mohou být poskytnuty osobní údaje, jsou 

osoby podílející se na organizaci soutěže, tj. např. dodavatelé IT služeb pro potřeby soutěže, dodavatelé 

účetních služeb využívaných v průběhu soutěže, banka, jejímž prostřednictvím probíhá vyplacení 

příspěvku, daňoví a právní poradci. 

 



 

Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právu: 

a) požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům; 

b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů; 

c) na přenositelnost osobních údajů; 

d) namítat zpracování osobních údajů; 

d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, posta@uoou.cz). 

 

 

Další ujednání  

Tato soutěž není veřejným příslibem. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán. Na účast 

v soutěži ani výhru nevniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž 

zkrátit, odložit, přerušit, prodloužit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. Úplná pravidla akce jsou 

k dispozici na webu soutěže. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude o tom pořadatel 

informovat na webu soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

Pořadatel soutěže nezaručuje, že web soutěže bude bezchybný nebo funkční bez přerušení. Pořadatel není 

odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit na web soutěže či do soutěže přihlásit projekt 

či provést hlasování v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení webu soutěže, 

selhání systému či softwaru či připojení, zpoždění či jiných závad, které mohou ovlivnit možnost navštívit 

web soutěže či zapojit se do soutěže. V případě technických problémů, pořadatel přijme opatření nezbytná 

k zajištění co nejrychlejšího vyhledání příčiny závady a jejího vyřešení. Pořadatel nemá odpovědnost za 

jakékoliv ztráty, výdaje či újmu vzniklé či utrpěné v souvislosti s touto soutěží s výjimkou odpovědnosti, 

kterou nelze ze zákona vyloučit. 

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek 

pro účast v soutěži, pro získání výhry v soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o 

jakékoliv otázce se soutěží spojené. 

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, 

avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. 

Pravidla v aktuálním znění jsou k dispozici v elektronické verzi na webu soutěže, včetně bezplatného 

stažení ve formátu PDF na webu soutěže. 

 

Rozhodné právo 

Pravidla a soutěž se řídí právními předpisy České republiky. 

 

 

 

 


