
Všeobecná pravidla posluchačských soutěží  

Českého rozhlasu České Budějovice 

 (dále jen „Pravidla“) 

 

I.  PROVOZOVATEL 

Provozovatelem soutěže je Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 

45245053, regionální studio Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České 

Budějovice (dále jen "ČRo ČB"). 

  

II. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba bez omezení věku s trvalým pobytem na 

území České republiky. 2. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním poměru 

nebo poměru obdobném k Provozovateli soutěže nebo k jeho smluvním partnerům, kteří 

se podílejí na přípravě a průběhu soutěže, a osoby jim blízké tj. osoby tvořící domácnost 

podle § 115 občanského zákoníku a osoby blízké ve smyslu § 116 a § 117 občanského 

zákoníku.  

2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 

Pravidlům. 

 

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. Soutěž je zahájena vyhlášením tématu a cen soutěže, jakož i pravidel soutěže a doby 

konání soutěže.  

2. Pokud zahájená soutěž nemá vlastní pravidla nahrazující či doplňující tato Pravidla, platí 

tato Pravidla v plném rozsahu.  

3. Pokud při zahájení soutěže není stanovena doba konání soutěže, platí, že soutěž trvá do 

posledního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla soutěž 

vyhlášena. 

4. Tato Pravidla, jakož i pravidla soutěží je doplňující či nahrazující, lze nalézt 

na internetové adrese budejovice.rozhlas.cz, neurčí-li Provozovatel jinak. 

 

 

IV. VÝHERCE SOUTĚŽE 

1. Výherce je povinen vyzvednout si výhru v soutěži na recepci ČRo ČB na adrese U Tří 

lvů 1, České Budějovice, a to pouze v pracovních dnech od 7 do 18 hodin, nebude-li 

provozovatelem stanoveno, že výherce obdrží výhru poštovní přepravou prostřednictvím 

České pošty, s. p. na náklady Českého rozhlasu. Poštovní přepravou bude výhra zaslána 

jako obyčejná zásilka nebo obyčejný balík. 

2. Při osobním odběru je výherce povinen převzít výhru nejpozději do 14-ti kalendářních 

dnů od vyhlášení vítěze soutěže ve vysílání, po uplynutí této lhůty nárok na výhru 

zaniká. V případě poštovní přepravy výhry jako obyčejný balík nárok na výhru zaniká, 

nevyzvedne-li si výherce u České pošty, s. p. výhru (balík) ani poslední den jejího 

uložení na doručovací poště.   

3. Výhercem se posluchač může stát pouze 1x v kalendářním týdnu, a to v první vyhrané 

soutěži. 



4. Výherce je povinen při osobním převzetí výhry potvrdit Provozovateli předávací 

protokol o převzetí výhry. 

5. Výherce je povinen prokázat se při převzetí výhry platným občanským průkazem.   

6. Je-li výherce nezletilý nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, je oprávněn převzít 

výhru pouze jeho zákonný zástupce, který se prokáže platným občanským průkazem.  

7. Výhru je oprávněn za výherce převzít zmocněnec, který se prokáže plnou mocí 

udělenou výhercem, opatřenou úředně ověřeným podpisem výherce.  

8. Alternativní plnění výher věcných za výhry hotovostní je vyloučeno. 

 

V.  OSOBNÍ ÚDAJE 

1. Výherce soutěže dává Provozovateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, případně telefonní číslo, e-

mailová adresa či další údaje poskytnuté Provozovateli v souvislosti se soutěží, za 

účelem prověření jeho účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, též s jejich zveřejněním 

v rozsahu jméno, příjmení, název obce ve sdělovacích prostředcích, internetových 

stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 

2. Účastník soutěže zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném 

rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob 

pověřených Provozovatelem. 

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas 

odvolat, a to písemnou formou na adresu ČRo ČB, a dále práva dle § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., tj zejména právo opravit údaje či je doplnit. Odvolání souhlasu je účinné 

okamžikem doručení Provozovateli a má za následek vyloučení účastníka soutěže 

z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na výhru, bude-li odvolání souhlasu 

doručeno před jejím předáním. 

4. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Český rozhlas, Vinohradská 

12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053.  

 

 

VI. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně 

soutěž odložit, přerušit, zastavit, prodloužit nebo bez náhrady zrušit. 

2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel v průběhu trvání soutěže, a to 

zveřejněním změny na budejovice.rozhlas.cz.  

3. Provozovatel si dále vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže. 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže osobu, u které 

zjistí, že porušuje Pravidla, průběh, výsledky či provozování soutěže nebo se chová 

způsobem odporujícím dobrým mravům nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit 

nebo poškodit dobrou pověst Provozovatele. 

6. Účastí v  soutěži každý její účastník potvrzuje, že souhlasí s těmito Pravidly. 

7. Vymáhání účasti v soutěži nebo soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 3. 9. 2012 


