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Pravidla soutěže pro diváky pořadů České televize „Pod hladinou“, „Klukovina“, „Byl 
lásky čas“, „Chromozom“, „Druhý dech“, „Moje pravda“ a „Hra“  
 

I. Soutěž a pořadatel soutěže 
1. Soutěží pro diváky pořadů České televize „Pod hladinou“, „Klukovina“, „Byl lásky čas“, 

„Chromozom“, „Druhý dech“, „Moje pravda“ a „Hra“ z cyklu „Nevinné lži“ vysílaných na 
programu ČT 1 v neděli od 20.00 hodin se rozumí soutěž založená na principu správné 
odpovědi na osm soutěžních otázek, které budou zveřejněny dne 26. 9. 2014 na 
webových stránkách cyklu Nevinné lži: www.ceskatelevize.cz/nevinnelzi-soutez. 

2. Soutěž probíhá v období od 26.9.2014 do 16.11.2014 včetně.  

3. Pořadatelem soutěže je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO: 
00027383 (dále jen „pořadatel“) 

II. Výhra 
1. V soutěži bude určen jeden výherce. Výhrou je poukaz na wellness pobyt na 3 noci pro 4 

osoby v resortu v České republice v přibližné hodnotě 40.000,- Kč. 

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. 

2. Každý člověk se může soutěže zúčastnit pouze jednou.  

3. Účast soutěžícího v soutěži vzniká odesláním soutěžního formuláře, který se nachází na 
webových stránkách cyklu Nevinné lži: www.ceskatelevize.cz/nevinnelzi-soutez. Soutěžní 
formulář musí obsahovat odpovědi na všech 8 soutěžních otázek. Odpovědi na soutěžní 
otázky musí být odeslány výhradně prostřednictvím soutěžního formuláře, k jiným 
formám zaslání odpovědí nebude pořadatel přihlížet. Na prvních sedm otázek soutěžící 
odpovídá zaškrtnutím jedné ze 3 odpovědí nabízených na výběr v soutěžním formuláři. 
Správné odpovědi na soutěžní otázky zjistí soutěžící z obsahu jednotlivých pořadů. 
Osmá otázka vyžaduje kvalifikovaný odhad soutěžícího a je založena na principu 
nejpřesnější odpovědi. Soutěžící vepíše svůj tip do soutěžního formuláře. Soutěžící je 
povinen v soutěžním formuláři uvést pravdivé informace o své osobě v rozsahu: jméno, 
příjmení, telefon, adresa bydliště, emailová adresa. 

4. Soutěžní formulář je třeba odeslat nejpozději do 16.11.2014 do 24:00 hodin.  

5. Zasláním odpovědí akceptuje soutěžící tato pravidla, která se zavazuje dodržovat. 

IV. Způsob určení výherců a předání výhry 
1. Výhercem soutěže se stane soutěžící, který správně zodpověděl všech 7 soutěžních 

otázek a zároveň nejpřesněji odpověděl na osmou soutěžní otázku, tj. jeho tip se nejvíce 
blíží skutečnosti. Pokud tutéž nejpřesnější odpověď uvede více soutěžících, kteří správně 
zodpověděli prvních sedm soutěžních otázek, stává se výhercem ten, jehož soutěžní 
formulář byl České televizi doručen jako první.  
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2. Jméno a příjmení výherce bude zveřejněno na webových stránkách cyklu „Nevinné lži“: 
www.ceskatelevize.cz/nevinnelzi-soutez nejpozději dne 20.11.2014.  

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 na telefonním čísle, které uvedl v soutěžním formuláři. Výherce bude 
pořadatelem současně také vyzván ke sdělení adresy za účelem doručení výhry. Pokud 
výherce telefonní hovor nepřijme, bude pořadatelem výhra zaslána na adresu, kterou 
výherce uvedl v soutěžním formuláři. V případě, že se pořadateli výhra vrátí jako 
nedoručená, ztrácí výherce nárok na výhru a novým výhercem se stává náhradník. 
Náhradník se stává výhercem také tehdy, nesplní-li výherce podmínky pro účast 
v soutěži stanovené v čl. II. Náhradníkem bude soutěžící, který odpověděl správně na 
všech 7 soutěžních otázek a zároveň zaslal druhou nejpřesnější odpověď na osmou 
soutěžní otázku, nebo zaslal tutéž odpověď jako původní výherce, avšak druhý v pořadí. 
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 
cyklu „Nevinné lži“. Výherci bude výhra doručena pouze na území České republiky. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel 
nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné 
nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u provozovatele resortu. 

8. 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 cyklu „Nevinné lži“: www.ceskatelevize.cz/nevinnelzi-soutez. 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.  
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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 nedoručené soutěžní formuláře obsahující chyby či nezaslané 
v souladu s pravidly soutěže. Soutěžní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o 
soutěžícím jsou ze soutěže vyřazeny. 

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.ceskatelevize.cz/nevinnelzi-soutez 

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 budou vyvěšena na webu České televize. 

7. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže. 

 

V Praze dne 26. září 2014 
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