
 

 

 ÚPLNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE “ZAŽIJ S NÁMI NA NETU, OTEVŘENOU MADETU” 

Účelem těchto úplných podmínek soutěže (dále jen „Podmínky“) je stanovit úplná, jasná a závazná 

pravidla soutěže s názvem ZAŽIJ S NÁMI NA NETU, OTEVŘENOU MADETU (dále jen „Soutěž“), v níž 

účastníci hrají o možnost objevit se v televizní reklamě pořadatele Soutěže.  

Tyto Podmínky spolu s informacemi uvedenými na soutěžní podstránce ve smyslu čl. 2 těchto 

Podmínek jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže tak, aby byly přesně a 

srozumitelně určeny podmínky Soutěže.  

Tyto Podmínky mohou být změněny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

připojených k Podmínkám.  

Soutěž se koná na webových stránkách společnosti Madeta, konkrétně na stránce: 

www.otevrenamadeta.cz  

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost MADETA a.s., IČO: 63275635, se sídlem Rudolfovská tř. 

246/83, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698 (dále jen „Pořadatel“). 

2. ÚČEL SOUTĚŽE 

2.1. Cílem Soutěže je prezentace Pořadatele a podpora prodeje jeho produktů.  

2.2. Soutěž je vyhlášena a oznámena prostřednictvím soutěžní podstránky umístěné na webových 

stránkách Pořadatele. Tato soutěžní podstránka je prokliková z domovské webové stránky 

Pořadatele. Znění soutěžního příspěvku umístěného na soutěžní podstránce je následující: 

www.otevrenamedeta.cz 

3. TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

3.1. Soutěž probíhá od 1.7.2020 do 25.7.2020 a to na území České republiky. 

3.2. Soutěž se koná na webových stránkách Pořadatele; soutěžní podstránka je dostupná pod tímto 

odkazem: www.otevrenamadeta.cz 

4. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZÚČASTNIT SE SOUTĚŽE  

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila věk 18 let, a která splní podmínky 

účasti v Soutěži podle čl. 5 těchto Podmínek (dále jen „Účastník soutěže“). Ze Soutěže jsou 

vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, stejně tak i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 
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1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

5. PRŮBĚH SOUTĚŽE  

5.1. Účastník soutěže vyplní na soutěžní podstránce příslušný formulář, kde uvede: 

- jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo).  

Dále Účastník soutěže nahraje do příslušného pole na soutěžní podstránce Pořadatele 

soutěžní fotografii. 

5.2. V Soutěži bude ze soutěžních fotografií vybráno 10 - 23 ks dále jen „Výherce“) Tento Výherce 

získá možnost objevit se v televizní reklamě Pořadatele (dále jen „Výhra“). Celkový počet 

Výherců v rámci Soutěže je maximálně 23 Výherců. 

5.3. Vyhodnocení Výherce proběhne nejpozději do 15.8.2020 a to na základě vyhodnocení 

soutěžních fotografií odbornou porotou určenou Pořadatelem. Výherce bude o výhře 

informován prostřednictvím e-mailu uvedeného v soutěžním formuláři. 

5.4. Pokud Výherce nebude na e-mail reagovat způsobem uvedeným v tomto e-mailu do 2 

pracovních dnů - Výhra propadá.  

5.5. V případě, že Výherce nepřevezme Výhru ve sjednaném termínu (především se nedostaví na 

určené místo v určeném čase nebo jinak znemožní převzetí Výhry), ztrácí na Výhru nárok a 

Výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výherci tímto nevzniká žádný nárok na jakoukoliv 

kompenzaci ze strany Pořadatele.  

5.6. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené Výherci nebo třetím 

osobám Výhrou. Stejně tak neodpovídá za žádné škody, které vznikly v souvislosti s následným 

využitím či nevyužitím této Výhry. 

5.7. Výhru není možné vyplatit ani žádným jiným způsobem kompenzovat. Účast v Soutěži ani 

Výhru není možné vymáhat soudní cestou. 

5.8. Účastník soutěže se do Soutěže může zapojit jen jednou, tj. je oprávněn vyplnit jen jeden 

soutěžní formulář s jednou soutěžní fotografií. V opačném případě bude takovýto Účastník 

soutěže ze Soutěže vyřazen.  

5.9. Do vyhodnocování Soutěže bude zapojen každý Účastník soutěže, který v době trvání soutěže 

splňuje podmínky podle čl. 4. 

6. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ  

6.1. Výherce soutěže bude o Výhře informován nejpozději do dvou pracovních dní od vyhodnocení 

soutěžních fotografií. 

6.2. Výherce bude o Výhře informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl v rámci soutěžního 

formuláře. V tomto e-mailu bude uveden další postup, spočívající především v povinnosti 

kontaktovat Pořadatele.  

6.3. Nebude-li Výherce na e-mail reagovat v něm uvedeným postupem do 2 pracovních dnů od 

oznámení o Výhře, případně Výhru odmítne, je Pořadatel soutěže oprávněn vybrat 

v následujících dvou pracovních dnech náhradního Výherce, kterému oznámí Výhru způsobem 



 

 

popsaným výše. 

6.4.  O přesném průběhu předání Výhry bude Výherce informován prostřednictvím kontaktních 

údajů, které uvedl v soutěžním formuláři (e-mail a telefonní číslo). 

6.5. V případě, že Výherce nepřevezme Výhru ve sjednaném termínu (především se nedostaví na 

určené místo v určeném čase nebo jinak znemožní převzetí Výhry), ztrácí na Výhru nárok a 

Výhra propadá ve prospěch Pořadatele. Výherci tímto nevzniká žádný nárok na jakoukoliv 

kompenzaci ze strany Pořadatele.  

6.6. Na Výhru nemá Účastník soutěže právní nárok a Výhru není možné vymáhat soudní cestou. 

Výsledek Soutěže je konečný a závazný. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemůžou 

požadovat Výhru vyšší hodnoty či většího rozsahu, než je uvedeno v těchto Podmínkách. 

6.7. Účastníci soutěže si jsou vědomi toho, že Výhru není možné vyplatit a že nemohou požadovat 

vydání jiné Výhry, než je stanoveno Pořadatelem v rámci těchto Podmínek.  

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

7.1. Je-li obsah chráněn právy duševního vlastnictví, zejména jako autorské dílo (dále jen „autorské 

dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon“), poskytnutím příslušného obsahu do Soutěže poskytuje Účastník soutěže pořadateli 

licenci k užití autorského díla, a to pro všechny způsoby užití, zejména pro využití v rámci 

marketingu pořadatele. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a 

celosvětově. Pořadatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Účastník soutěže tímto 

současně uděluje souhlas Pořadateli k postoupení licence třetí osobě, kdy Účastník soutěže 

nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Pořadatel je oprávněn do 

autorského díla zasahovat, upravovat jej, spojit s jinými díly či zařadit do díla souborného. 

Vylučuje se nárok na jakoukoli odměnu Účastníka soutěže v souvislosti s poskytnutím. 

7.2. Účastník soutěže není oprávněn umisťovat do Soutěže obsah, jehož není autorem, resp. ke 

kterému nevykonává potřebná práva. 

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  

8.1. Pokud se ukáže, že Výherce Soutěže je zaměstnancem Pořadatele nebo osobou tomuto 

Zaměstnanci blízkou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, na Výhru této osobě nárok nevzniká a Výhra propadá Pořadateli. 

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž ukončit, pozastavit, změnit tyto Podmínky nebo ukončit 

účast Účastníka soutěže v Soutěži, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, především 

v souvislosti s podezřením na podvodné jednání či zneužití Soutěže ze strany Účastníka 

soutěže. 

8.3. Pořadatel neodpovídá za to, že Účastník soutěže uvede v soutěžním formuláři nesprávné nebo 

nepravdivé údaje. 

8.4. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkům soutěže žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti 

s účastí v Soutěži. Výherce může Výhru přenechat jiné osobě jen se souhlasem Pořadatele. 

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se Soutěží, především v důsledku 



 

 

nepřevzetí Výhry a nedostavení se na místo a čas určení pro převzetí Výhry. Stejně tak není 

Pořadatel odpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s čerpáním Výhry. 

8.5. Účastí v Soutěži projevuje každý Účastník soutěže souhlas s těmito Podmínkami. 

8.6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky nebo Soutěž předčasně ukončit, a 

to bez předchozího upozornění. Uvedenou změnu Pořadatel bezodkladně uveřejnění na svých 

webových stránkách. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Ochrana osobních údajů se řídí podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými zde: 

http://www.otevrenamadeta.budvidet.cz/media/editor/privacy_policy_madeta.pdf  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1. Tyto Podmínky jsou zveřejněny na webové stránce Pořadatele a jsou dostupné pod tímto 

odkazem 

http://www.otevrenamadeta.budvidet.cz/media/editor/podminky_soutez_Madeta.pdf  

10.2. V případě rozporu některých ustanovení těchto Podmínek s jakýmkoliv reklamní, propagačním 

či jiným materiálem týkajícím se Soutěže, mají přednost ustanovení těchto Podmínek. 

10.3. Tyto Podmínky, a s nimi související náležitosti, se řídí právním řádem České republiky. 

10.4. Všechny spory, které mohou vzniknout v souladu s tímto statutem, budou předmětem jednání 

a budou řešeny smírně. 

10.5. Tyto Podmínky nabývají platnosti dne 15.7.2020 
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