
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

SOUTĚŽ O 3 STŘECHY 

 

1. SOUTĚŽ, POŘADATEL, ORGANIZÁTOR A MEDIÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE 

1.1 Tato soutěžní pravidla (dále „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské 
soutěže „Soutěž o 3 střechy“ (dále jen „soutěž“). 

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost Betonpres a.s., IČ 606 46 551, sídlem Kočín 
45, 375 01 Temelín, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. 
zn. B 2379 (dále jen „pořadatel“).  

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Amden s.r.o., IČ 094 97 714, sídlem 
Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze 
pod sp. zn. C 337130 (dále jen „organizátor“). 

1.4 Mediálním partnerem soutěže je společnost MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem 

Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČ: 267 65 586 (dále jen „mediální partner“), 
která je provozovatelem Rádia BLANÍK.  

2. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž bude probíhat na území České republiky prostřednictvím webové stránky 
www.betonpres30let.cz (dále jen „webová stránka“) provozované 
organizátorem.  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která: 

a) je občanem České republiky nebo má povolený trvalý pobyt a bydliště na 
území České republiky, a  

b) má doručovací adresu na území České republiky, a  

c) vlastní či spoluvlastní či má ve společném jmění nemovitost na území České 
republiky zapsanou v katastru nemovitostí, se kterou je oprávněna pro účely 
soutěže nakládat, a kterou do soutěže přihlásí (dále jen „nemovitost“), a 

d) splní veškeré další podmínky těchto pravidel  

(dále jen „soutěžící“). 

3.2 Pro přihlášení do soutěže musí zájemce o účast: 

a) řádně vyplnit a odeslat přihlašovací formulář dostupný na webové stránce, 

http://www.betonpres30let.cz/


  

b) souhlasit s podmínkami (pravidly) soutěže včetně zásad ochrany soukromí, 
a 

c) potvrdit správnost zadaného e-mailu (dále jen „e-mail“) skrze verifikační 
odkaz, který obdrží na e-mail po odeslání formuláře. 

3.3 K přihlášení zájemce do soutěže a k zisku statusu soutěžícího dojde až 
potvrzením jeho přihlášení, které mu organizátor zašle na e-mail.  

3.4 Do soutěže se lze přihlásit pouze v průběhu 1. kola soutěže, tedy od 6. 2. 2023 
do 31. 3. 2023. Po skončení 1. kola soutěže bude přihlašování uzavřeno. 

3.5 Veškeré údaje s výjimkou e-mailu, telefonu, PSČ a obce, vyplněné do 
přihlašovacího formuláře, včetně přiložených fotografií, budou po přihlášení 
soutěžícího zveřejněny na webové stránce jako soutěžní projekt (dále jen 
„projekt“), a soutěžící již nebude moci projekt jakkoli měnit či upravovat. 

3.6 Soutěžící prohlašuje a zavazuje se, že má veškeré potřebné licence, práva a 
souhlasy vztahující se k údajům jím uvedeným v projektu (včetně fotografií, 
vizualizací, projektů či nákresů), že tyto údaje neporušují žádná práva třetích 
osob, zejména pak práva autorská, práva k ochranným známkám, práva na 
ochranu osobnosti a osobních údajů či obchodní tajemství. 

3.7 Přihlášením do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli bezúplatnou nevýhradní 
licenci k užívání případných autorskoprávně chráněných materiálů obsažených 
v projektu (dále jen „autorská díla“), a to všemi známými způsoby užití 
v souvislosti se soutěží, po celou dobu trvání majetkových práv k nim, bez 
omezení územního a množstevního, s možností udělit podlicenci. Zároveň 
soutěžící souhlasí s přiměřenými úpravami autorských děl pro účely využití 
v rámci komunikace související se soutěží. 

3.8 Údaje uvedené soutěžícím v projektu nesmí být v rozporu s těmito pravidly a 
právními předpisy České republiky, nesmí obsahovat nepravdivé či zavádějící 
informace, být urážlivé, popisovat, zobrazovat či podněcovat násilí, mít 
pornografickou povahu či povahu šikany, vyhrožování, zastrašování, projevů 
nenávisti či nesnášenlivosti, ani být jinak v rozporu s dobrými mravy. 

3.9 Opakované přihlášení téhož soutěžícího nebo téže nemovitosti do soutěže není 
možné a takový soutěžící nebo projekt může být ze soutěže vyřazen, i kdyby mu 
bylo přihlášení potvrzeno.  

3.10 Soutěže se nemohou účastnit osoby v rámci svého podnikání, dále osoby, které 
jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, organizátorovi, 
odbornému porotci, mediálnímu partnerovi nebo jakékoli jiné osobě podílející se 
na přípravě, organizaci nebo hodnocení soutěže, nebo které jsou k uvedeným 
osobám ve vztahu osob blízkých či osob s obdobným vztahem nebo vztahem, 
který by zakládal jejich podjatost (dále jen „vyloučené osoby“). Vyloučené osoby 
mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se výhercem stane vyloučená osoba, 
výhra jí nemusí být předána a pořadatel rozhodne, jak bude s výhrou naloženo. 



  

4. HLASOVÁNÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY 

4.1 Projekty budou zveřejněny na webové stránce, prostřednictvím které bude 
probíhat hlasování o vítězném projektu. 

4.2 Pro jednotlivé projekty lze hlasovat pouze během soutěžního období.  

4.3 Hlasování o vítězný projekt se může zúčastnit kdokoliv (dále jen „hlasující“), 
pokud: 

a) klikne u vybraného projektu na tlačítko „hlasovat“, a 

b) uvede svůj kontaktní e-mail a odsouhlasí zásady ochrany soukromí, a 

c) potvrdí správnost kontaktního e-mailu skrze verifikační odkaz, který obdrží 
na uvedený kontaktní e-mail, a 

d) dodrží další podmínky těchto pravidel. 

4.4 Po potvrzení kontaktního e-mailu hlasující prostřednictvím tohoto e-mailu obdrží 
potvrzení o tom, že jeho hlas byl započítán. 

4.5 Hlasující může platně hlasovat pro libovolný počet projektů, avšak každému z 
projektů smí udělit nejvýše dva hlasy v každém kole. Odeslání třetího a dalšího 
hlasu pro tentýž projekt nemusí být hlasujícímu umožněno, popř. může 
organizátor tyto neplatné hlasy kdykoli odečíst, a to bez ohledu na případné 
spojení hlasování s jinou e-mailovou adresou. 

5. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

5.1 Soutěž bude probíhat dvoukolově v následujících termínech: 

1. kolo soutěže se koná od 6. 2. 2023 do 31. 3. 2023. 

2. kolo soutěže se koná od 7. 4. 2023 do 7. 5. 2023  

(obě kola dále společně také jako „soutěžní období“). 

5.2 Počet soutěžících v prvním kole není omezen. Do druhého (finálového) kola při 
splnění podmínek dle těchto pravidel postoupí 10 soutěžících (ze závažných 
důvodů případně i méně nebo více, minimálně však 5 soutěžících, maximálně 
však 30 soutěžících), jejichž projekty získaly v prvním kole nejvyšší počet 
platných hlasů. 

5.3 Mezi prvním a druhým kolem soutěže, tedy od 1. 4. 2023 do 6. 4. 2023 (dále jen 
„dílčí vyhodnocení“), organizátor vyhodnotí dosavadní hlasování a vybere 
soutěžící, jejichž projekty získaly nejvyšší počet platných hlasů. Vybrané 
soutěžící organizátor telefonicky či e-mailem osloví za účelem uzavření smlouvy 
mezi pořadatelem a postupujícím soutěžícím, která je jednou z podmínek účasti 
ve druhém kole a jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel (dále jen „smlouva 
s postupujícími“).  



  

5.4 Forma smlouvy s postupujícími bude určena pořadatelem, který ji může určit i 
odlišně pro jednotlivé postupující. Pořadatel předpokládá, že postačí scan 
vytištěné smlouvy podepsané příslušným postupujícím odeslaný z e-mailu 
takového postupujícího zadaného při přihlášení do soutěže. Pořadatel je 
oprávněn určit lhůtu, v níž mu má být projev vůle o uzavření smlouvy 
s postupujícími konkrétního soutěžícího doručen, přičemž s ohledem na délku 
dílčího vyhodnocení tuto lhůtu předpokládá v rozsahu 60 hodin (bez ohledu na 
to, zda dané odpovídá pracovnímu či nepracovnímu dni) ode dne odeslání výzvy 
k uzavření smlouvy s postupujícími na e-mailovou adresu daného soutěžícího. 
Pořadatel je oprávněn neuzavřít smlouvu s postupujícími se soutěžícím, který 
v dané lhůtě příslušný projev vůle pořadateli nedoručí a namísto toho uzavřít 
smlouvu s postupujícími s dalším soutěžícím v pořadí.  

5.5 Pořadatel je oprávněn ještě před dílčím vyhodnocením za účelem hladkého 
postupu oslovit soutěžící s potenciálem postupu druhého kola s informací o 
možných následných krocích. Není-li soutěžící výlučným vlastníkem nemovitosti, 
jednou z podmínek účasti ve druhém kole takového soutěžícího je, aby obstaral, 
že se i ostatní spoluvlastníci či osoby mající nemovitost ve společném jmění, 
zaváží obdobně k závazkům vyplývajícím ze smlouvy s postupujícími, přičemž 
v takovém případě pořadatel smlouvu s postupujícími adekvátně upraví.   

5.6 Po skončení dílčího vyhodnocení proběhne druhé (finálové) kolo soutěže, 
v němž lze opětovně hlasovat pro postoupivší projekty, dle předpokladu v počtu 
10 projektů (tyto nové hlasy se přičítají k hlasům, které daný projekt získal 
v prvním kole); hlasování pro jiné projekty nebude umožněno. 

5.7 Po ukončení druhého kola soutěže organizátor provede v součinnosti s odbornou 
porotou a mediálním partnerem celkové vyhodnocení soutěže (dále jen „celkové 
vyhodnocení“). V průběhu celkového vyhodnocení organizátor osloví soutěžící 
(přibližně do 14 dnů po skončení 2. kola), kteří se mají stát výherci, za účelem 
podpisu smlouvy mezi pořadatelem a výhercem, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 těchto 
pravidel (dále jen „smlouva s výherci“), a která je jednou z podmínek pro 
převzetí výhry.  

5.8 Tři výherce, kteří vzejdou z celkového vyhodnocení, zveřejní organizátor na 
webové stránce bez zbytečného odkladu po určení všech výherců, 
pravděpodobně okolo 30. 5. 2023, přičemž tímto zveřejněním soutěž končí. 

6. URČENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ VÝHRY 

6.1 Ze soutěžících budou vybráni 3 výherci (dále jednotlivě jen „výherce“), a to 

následovně: 

1. výhercem se stane soutěžící, který postoupil do druhého kola soutěže, a v 
soutěži získal největší celkový počet platných hlasů, a který zároveň splní 
podmínky pro převzetí výhry; 

2. výhercem se stane soutěžící, kterého (ať již postoupí do druhého kola soutěže 
či nikoliv) vybere odborná porota, a který zároveň splní podmínky pro převzetí 
výhry; 



  

3. výhercem se stane soutěžící, kterého (ať již postoupí do druhého kola soutěže 
či nikoliv) vybere mediální partner, a který zároveň splní podmínky pro převzetí 
výhry. 

6.2 Pořadatel předpokládá složení odborné poroty celkově z 5 členů, z nichž 3 

členové budou zástupci pořadatele, 1 člen bude zástupce organizátora a 1 člen 

bude veřejně známá osoba, přičemž členy odborné poroty jmenuje pořadatel dle 

svého vlastního uvážení. Odborná porota bude při výběru 2. výherce vycházet 

z vlastního libovolného uvážení jejích členů, z nichž každý bude mít přiděleno 30 

bodů, které dle své vlastní úvahy rozdělí libovolným způsobem mezi libovolné 

soutěžící (např. 30 bodů pro jediného soutěžícího, nebo po 1 bodu pro 30 

soutěžících apod.). Členovi odborné poroty bude zakázáno přidělit body 

soutěžícímu, ve vztahu k němuž bude daný člen podjatý. Jako 2. výherce bude 

vybrán soutěžící, který takto dosáhl nejvyššího počtu bodů a bude-li takových 

soutěžících více, rozhodne o 2. výherci mezi takovými soutěžícími odborná 

porota stejným způsobem (tj. každý člen poroty bude znovu mezi takové 

soutěžící rozdělovat 30 bodů), přičemž jako 2. výherce bude vybrán soutěžící, 

který takto dosáhl nejvyššího počtu bodů; pokud znovu bude takových 

soutěžících více, může odborná porota určit z těchto osob 2. výherce dle dohody 

svých členů či způsobem dle dohody svých členů; nebude-li takového dohody, 2. 

výherce bude z těchto soutěžících se shodným počtem bodů vybrán losem 

provedeným způsobem určeným pořadatelem.     

 

6.3 Mediální partner bude při výběru 3. výherce postupovat shodným způsobem a 

podle stejných pravidel jako odborná porota při výběru 2. výherce. Pořadatel 

předpokládá složení poroty mediálního partnera celkově z 5 členů, z nichž 

všichni budou pracovníci mediálního partnera, které mediální partner pro tento 

účel jmenuje.  

 

6.4 Forma smlouvy s výherci bude určena pořadatelem, který ji může určit i odlišně 

pro jednotlivé výherce. Pořadatel předpokládá podpis smlouvy v listinné podobě 

s úředně ověřeným podpisem výherce či podpis smlouvy v elektronické podobě 

s uznávaným elektronickým podpisem výherce. Pořadatel je oprávněn určit lhůtu, 

v níž mu má být projev vůle o uzavření smlouvy s výherci konkrétního soutěžícího 

doručen, přičemž s ohledem na délku celkového vyhodnocení tuto lhůtu 

předpokládá v rozsahu 5 až 10 dnů ode dne odeslání výzvy k uzavření smlouvy 

s výherci na e-mailovou adresu daného soutěžícího. Pořadatel je oprávněn 

neuzavřít smlouvu s výherci se soutěžícím, který v dané lhůtě příslušný projev 

vůle pořadateli nedoručí a namísto toho uzavřít smlouvu s výherci s dalším 

soutěžícím v pořadí. 

  

6.5 Není-li soutěžící výlučným vlastníkem nemovitosti, jednou z podmínek pro 

převzetí výhry takovým soutěžícím je, aby obstaral, že se i ostatní spoluvlastníci 

či osoby mající nemovitost ve společném jmění, zaváží obdobně k závazkům 



  

vyplývajícím ze smlouvy s výherci, přičemž v takovém případě pořadatel smlouvu 

s výherci adekvátně upraví. 

 

6.6 Konkrétní výherce, kteří splnili veškeré předpoklady a podmínky kladené těmito 

pravidly, organizátor vyhlásí na webové stránce a případně též dle své volby 

prostřednictvím dalších komunikačních kanálů pro informování veřejnosti (např. 

sociální sítě, rádio). 

 

6.7 V případě, že se ukáže nezpůsobilost výherce, a to i vyhlášeného, k převzetí 

výhry, nebo výherce převzetí výhry odmítne, je pořadatel oprávněn určit 

náhradního výherce nebo toto určení delegovat na mediálního partnera či 

odbornou porotu nebo jinak rozhodnout, jak bude s výhrou naloženo. 

7. VÝHRY 

7.1 Každý z výherců získá střešní krytinu (tj. stavební materiál) od pořadatele 
v hodnotě 330 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tisíc korun českých) s DPH dle 
aktuálního ceníku pořadatele, který je dostupný na adrese 
https://www.betonpres.cz/ke-stazeni#cenik (dále jen „střešní krytina“). 

8. FAKTICKÉ PŘEDÁNÍ VÝHRY 

8.1 Po vyhlášení výherců bude jednotlivé výherce e-mailem či telefonicky 

kontaktovat zástupce pořadatele, aby s výherci dohodl výběr střešní krytiny a 

termín a místo jejího předání. 

 

8.2 K předání střešní krytiny výherci musí dojít nejpozději do 1. 12. 2024. Podmínkou 

předání střešní krytiny (faktického předání výhry) je mimo jiné podpis příslušného 

dodacího listu výhercem.  

 

8.3 Jestliže nedojde k předání střešní krytiny výherci do 1. 12. 2024, například 

z důvodu, že výherce neposkytne potřebnou součinnost k předání střešní krytiny, 

pořadatel rozhodne, jak bude s příslušnou výhrou naloženo.  

 

8.4 Podrobnosti výběru a předání střešní krytiny stanoví smlouva s výherci. 

9. DALŠÍ PODMÍNKY 

9.1 Vyhlášení této soutěže a pravidla zde uvedená nejsou veřejným příslibem ve 
smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku.  

9.2 Na účast v soutěži není právní nárok. Pořadatel není vůči osobám, které se 
účastní soutěže, či které mají zájem o účast v soutěži, jakkoli zavázán a není 
povinen vůči těmto osobám cokoli plnit. V případě vyloučení ze soutěže 
soutěžícímu nepřísluší žádný nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či újmy. 

https://www.betonpres.cz/ke-stazeni#cenik


  

9.3 Výhry ani jiná plnění dle těchto pravidel nejsou právně vymahatelné. Pokud 
pořadatel o nepřevzatých výhrách nerozhodne jinak, propadnou pořadateli. 
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoli jiné 
plnění. 

9.4 Výhry jsou nepřenosné. Veškerá dodaná střešní krytina je určená výhradně 
k pokrytí střechy nemovitosti, resp. k realizaci projektu. Výherce není oprávněn 
užít střešní krytinu k jakémukoli jinému účelu, než pro který střešní krytinu získal, 
případně který písemně sjednal s pořadatelem. Výherce zejména není oprávněn 
střešní krytinu zcizit (např. darovat, prodat, směnit), instalovat ji na jiný objekt než 
dle projektu, vypůjčit, pronajmout či jinak zmařit naplnění účelu, za kterým střešní 
krytinu získal.  

9.5 Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoli jednostranně změnit pravidla 
soutěže včetně změny termínů, výher a podmínek pro jejich převzetí (příslušnou 
změnu pořadatel vyhlásí na webové stránce), soutěž zkrátit, odložit, přerušit 
anebo zcela zrušit.  

9.6 Pořadatel je oprávněn přizpůsobit v přiměřeném rozsahu znění jednotlivých 
smluv s postupujícími a smluv s výherci. 

9.7 Pořadatel i organizátor jsou oprávněni kdykoli kontrolovat soulad s pravidly a 
dodržování pravidel. V případě jakéhokoli sporu či námitek ve věcech soutěže je 
pořadatel oprávněn tyto posoudit a s konečnou platností rozhodnout. Případné 
námitky s průběhem soutěže lze v listinné podobě zaslat písemně 
organizátorovi na adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to vždy do 7 dnů ode 
dne, kdy počalo jednání, k němuž námitka směřuje, vždy však co do námitek 
ohledně průběhu prvního kola nejpozději do 2 dnů ode dne jeho skončení, co do 
námitek ohledně průběhu druhého kola nejpozději do 7 dnů ode dne jeho 
skončení a co do ostatních námitek nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. 
Námitky podané později zásadně nebudou brány v potaz. Z námitek musí být 
zřejmá identifikace soutěžícího a podstata námitek.  

9.8 Jestliže pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
porušování pravidel či páchání podvodného, nekalého či nemravného jednání ze 
strany některého ze soutěžících či hlasujících či jiné osoby, která s daným 
soutěžícím spolupracuje nebo mu jinak pomáhá v takovém jednání nebo jedná 
v jeho prospěch, může příslušného soutěžícího vyloučit ze soutěže či mu odebrat 
hlasy.  

9.9 Jestliže pořadatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
obcházení pravidel hlasování či jakékoli nekalé jednání související s hlasováním 
v soutěži (zejména obcházení pravidla nejvýše dvou hlasů od jednoho 
hlasujícího), je oprávněn dotčené hlasy nezapočítat. 

9.10 V případě, že výherce poruší podmínky pro převzetí výhry, podmínky smlouvy 
s výherci či jinak zmaří naplnění účelu, pro který mu byla střešní krytina předána, 
je pořadatel oprávněn od předání výhry odstoupit, a to i v případě, že již došlo 
k faktickému předání střešní krytiny výherci.  



  

10. OCHRANA SOUKROMÍ 

10.1 Soutěžící bere na vědomí, že na základě jeho účasti v soutěži jsou pořadatel a 
mediální partner oprávněni využít v komunikaci související se soutěží, a to na 
internetu či v dalších sdělovacích prostředcích, veškeré údaje zveřejněné v 
projektu, případně veškeré další údaje poskytnuté později soutěžícím ke 
zveřejnění.  

10.2 Soutěžící dále bere na vědomí, že na základě jeho účasti v soutěži jsou pořadatel 
a mediální partner oprávněni ho kdykoliv během soutěže kontaktovat s žádostí o 
participaci na komunikaci související se soutěží, zejména pak, že ho může 
kontaktovat mediální partner s žádostí o živý vstup v rozhlasovém vysílání Rádia 
BLANÍK. Případné vyhovění žádosti je dobrovolné a soutěžící je oprávněn jej 
odmítnout. 

10.3 Poskytne-li soutěžící pořadateli či mediálnímu partnerovi svou podobiznu či 
záznamy zachycující jeho podobu či jiné projevy osobní povahy, případně jim 
poskytne svolení k zachycení své podoby či jiných projevů osobní povahy (dále 
jen "osobnostní atributy"), souhlasí s tím, že pořadatel a mediální partner jsou 
oprávněni jeho osobnostní atributy v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. 
občanského zákoníku, zveřejnit, šířit a dále užívat v souvislosti se soutěží, a to i 
ve spojení s jeho jménem, všemi sdělovacími prostředky bez omezení. 

10.4 Zásady ochrany soukromí, týkající se zpracování osobních údajů soutěžících a 
hlasujících v souvislosti s touto soutěží, tvoří jako samostatný dokument přílohu 
č. 3 těchto pravidel a jsou dostupné též na https://betonpres30let.cz/ochrana-
osobnich-udaju/.  

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Úplné znění těchto pravidel je dostupné na webové stránce 
www.betonpres30let.cz. 

11.2 S dotazy k soutěži se lze obracet na e-mailovou adresu organizátora 
info@betonpres30let.cz. 

11.3 Pořadatel informuje soutěžící, že subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů ze soutěže je Česká obchodní inspekce (ČOI). Veškeré 
podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách 
ČOI www.coi.cz. 

11.4 Nedílnou součástí těchto pravidel jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 – Smlouva s postupujícím do druhého kola spotřebitelské 
soutěže; 

- příloha č. 2 – Smlouva s výhercem spotřebitelské soutěže; 

- příloha č. 3 – Zásady ochrany soukromí. 

V Praze dne 5. 2. 2023 

https://betonpres30let.cz/ochrana-osobnich-udaju/
https://betonpres30let.cz/ochrana-osobnich-udaju/
http://www.betonpres30let.cz/
mailto:info@betonpres30let.cz


SMLOUVA S POSTUPUJÍCÍM DO DRUHÉHO KOLA 
SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

 

TUTO SMLOUVU S POSTUPUJÍCÍM DO DRUHÉHO KOLA SPOTŘEBITELSKÉ 
SOUTĚŽE (dále jen „Smlouva”) uzavřely podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

(1) společnost Betonpres a.s., IČO 606 46 551, se sídlem Kočín 45, 375 01 
Temelín, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2379 

zastoupena …, … představenstva 

kontaktní e-mail pro zaslání skenu podepsané Smlouvy: … 

 

(dále jen „Pořadatel“) 

 

a 

 

(2) [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], nar. …, bytem …, doručovací adresa (je-li odlišná) … 

telefon …, e-mail …       

 

(dále jen „Postupující“); 

 

(Pořadatel a Postupující dále společně jen „Smluvní strany” a každý 
samostatně též „Smluvní strana“). 

  



  

1. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1 Postupující je účastníkem spotřebitelské soutěže „Soutěž o 3 střechy“ pořádané 
Pořadatelem, která probíhá na webové stránce dostupné na adrese 
www.betonpres30let.cz (dále jen „Soutěž“). Podmínky Soutěže se řídí pravidly 
dostupnými na popsané webové stránce Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pojmy 
užívané v této Smlouvě velkými písmeny odkazují na význam, jaký jim připisují 
Pravidla, ledaže jsou samostatně definované touto Smlouvou. 

1.2 Postupující přihlásil do Soutěže tuto svou nemovitost: 

stavba č.p./č.ev. …, rodinný dům / bytový dům / stavba pro rodinnou rekreaci / 
…, v obci …, která stojí na / je součástí pozemku parc. č. …, v kat. území …, 
zapsaná na listu vlastnictví č. … (dále jen „Nemovitost“). Postupující prohlašuje, 
že Nemovitost nepřevedl na jinou osobu. 

1.3 Postupující má zájem účastnit se druhého (finálového) kola Soutěže a za tímto 
účelem uzavírá s Pořadatelem tuto Smlouvu.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Postupující bere na vědomí Pořadatelův zájem na hladkém průběhu Soutěže a 
zavazuje se plnit povinnosti sjednané touto Smlouvou, které jsou pro hladký 
průběh Soutěže a případnou výhru Postupujícího v Soutěži nezbytné. 

2.2 Postupující tímto prohlašuje a zároveň se zavazuje vůči Pořadateli, že ke dni 
podpisu této Smlouvy Postupujícím je každé z níže uvedených prohlášení 
pravdivé, úplné a nikoli zavádějící: 

2.2.1 Veškeré údaje a informace vyplněné v přihlášce Postupujícího do 
Soutěže uvedl Postupující pravdivě a podle skutečného stavu; 

2.2.2 Postupující je způsobilý a oprávněný k účasti v Soutěži v souladu 
s jejími Pravidly a k uzavření této Smlouvy, jakož i k plnění závazků 
vyplývajících z této Smlouvy;   

2.2.3 Postupující je výlučným vlastníkem Nemovitosti, je plně způsobilý a 
oprávněný k realizaci Projektu a k nakládání s Nemovitostí pro účely 
Soutěže a k takovému jednání nepotřebuje souhlas jakékoli třetí 
osoby; 

2.2.4 Postupující není v pracovním nebo jiném obdobném poměru k 
Pořadateli, Organizátorovi, Mediálnímu partnerovi, členovi Odborné  
poroty nebo jakékoli jiné osobě podílející se na přípravě, organizaci 
nebo hodnocení Soutěže (například k těmto osobám: …, … a …), 
ani není k uvedeným osobám v jakémkoli vztahu, který by zakládal 
jejich podjatost vůči Postupujícímu, zejména k nim není ve vztahu 
osob blízkých či osob s obdobným vztahem. 

2.3 Pokud v průběhu Soutěže dojde k jakékoli změně ve výše uvedených 
prohlášeních Postupujícího, Postupující se zavazuje Pořadatele o takové změně 



  

neprodleně vyrozumět, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v záhlaví 
této Smlouvy. 

2.4 Postupující se zavazuje dodržovat Pravidla, počínat si v soutěži poctivě a 
v souladu s pravidly „fair play“. Postupující se zejména zavazuje, že nebude 
žádným způsobem: 

2.4.1 ovlivňovat nebo jinak nepoctivě zasahovat do nezávislého 
rozhodování Odborné poroty a Mediálního partnera; 

2.4.2 manipulovat s hlasováním pro vítězný Projekt, zejména nebude 
jakkoli obcházet, nabádat nebo se jinak podílet na obcházení 
pravidel hlasování; 

2.4.3 uvádět nepravdivé informace jakkoli související se Soutěží či 
zkreslovat informace, které by mohly ovlivnit průběh a výsledky 
Soutěže; 

2.4.4 očerňovat ostatní Soutěžící, Pořadatele či jiné osoby podílející se na 
přípravě, organizaci a hodnocení soutěže, či se o nich hanlivě 
vyjadřovat na místech, která jsou dostupná širšímu okruhu osob 
(internet, rádio apod.). 

3. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ POSTUPUJÍCÍHO 

3.1 V případě, že Postupující poruší Pravidla či jakoukoli povinnost uvedenou v této 
Smlouvě či se jakékoliv jeho prohlášení ukáže nepravdivým, je Pořadatel 
oprávněn přistoupit dle své volby k jednomu či vícero z následujících kroků: 

3.1.1 odstoupit od této Smlouvy, 

3.1.2 vyloučit Postupujícího ze Soutěže, 

3.1.3 odmítnout uzavřít s Postupujícím Smlouvu s výherci nebo od ní 
odstoupit, 

3.1.4 nepředat Postupujícímu Střešní krytinu, 

3.1.5 odstoupit od předání Střešní krytiny a žádat její navrácení (v 
případech kdy již došlo k faktickému předání). 

3.2 Jestliže Pořadatel v souladu s touto Smlouvu přikročí k některému/některým 
z výše uvedených kroků, Postupující se zavazuje poskytnout mu veškerou 
nezbytnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k následku zamýšlenému 
Pořadatelem a aby byly práva a povinnosti mezi Smluvní stranami vypořádány.  

4. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY  

4.1 Po dobu trvání Soutěže jsou Smluvní strany oprávněny od této Smlouvy kdykoli 
odstoupit i bez uvedení důvodu. Postupující bere na vědomí, že zánikem této 



  

Smlouvy automaticky zaniká jeho účast v Soutěži (bude ze Soutěže vyloučen) a 
jde zároveň o důvod pro nepředání výhry. 

4.2 V případě, že se Postupující nestane jedním z výherců Soutěže, dojde 
k automatickému zániku (ukončení) této Smlouvy ke dni skončení Soutěže. 
Jestliže se Postupující stane jedním z výherců Soutěže, zůstává tato Smlouva 
v platnosti i po skončení Soutěže a skončí dnem skončení/zániku Smlouvy 
s vítězi, kterou Pořadatel a Postupující uzavřou. 

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

5.1 Pořadatel informuje Postupujícího, že subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů z této Smlouvy je Česká obchodní inspekce (ČOI). 
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na webových 
stránkách ČOI www.coi.cz. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. 

6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je Pořadateli doručen na 
e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy sken Smlouvy (ve znění 
navrženém Pořadatelem) s vlastnoručním podpisem Postupujícího. Pořadatel si 
vyhrazuje právo požadovat z důvodu vyšší právní jistoty formálnější způsob 
uzavření Smlouvy, a to i v případě, kdy již obdržel podepsaný sken Smlouvy (v 
takovém případě Pořadatel uplatní své právo nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení skenu Smlouvy). 

6.3 Není-li Postupující výlučným vlastníkem Nemovitosti, nenabude tato Smlouva 
účinnosti dříve, než se ostatní spoluvlastníci Nemovitosti či osoby mající 
Nemovitost ve společném jmění, zaváží obdobně k závazkům vyplývajícím z této 
Smlouvy. 

6.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými shodným 
způsobem, jakým byla uzavřena tato Smlouva, ledaže bude Pořadatel trvat 
z důvodu vyšší právní jistoty na formálnějším způsobu uzavření dodatku. 

6.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Pravidla, se kterými se Postupující před 
uzavřením této Smlouvy seznámil. V případě rozporu mezi textem Pravidel a této 
Smlouvy má přednost text uvedený v této Smlouvě. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva řádně podepsána. 

 

V _____________dne ___________  V _____________dne ____________ 

 



  

 

 

Podpis:_________________________ Podpis:___________________________ 

Pořadatel 

Betonpres a.s. 

…, … představenstva 

 

Postupující 

… 

 

 

 



SMLOUVA S VÝHERCEM SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

 

TUTO SMLOUVU S VÝHERCEM SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE (dále jen 
„Smlouva”) uzavřely podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a 
roku tyto smluvní strany: 

(1) společnost Betonpres a.s., IČO 606 46 551, se sídlem Kočín 45, 375 01 
Temelín, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 2379 

zastoupena …, … představenstva 

telefon …, e-mail …       

 

(dále jen „Pořadatel“) 

 

a 

 

(2) [JMÉNO A PŘÍJMENÍ], nar. …, bytem …, doručovací adresa (je-li odlišná) … 

telefon …, e-mail …       

 

(dále jen „Výherce“); 

 

(Pořadatel a Výherce dále společně jen „Smluvní strany” a každý samostatně 
též „Smluvní strana“). 

  



  

1. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1 Výherce je účastníkem spotřebitelské soutěže „Soutěž o 3 střechy“ pořádané 
Pořadatelem, která probíhá na webové stránce dostupné na adrese 
www.betonpres30let.cz (dále jen „Soutěž“). Podmínky Soutěže se řídí pravidly 
dostupnými na popsané webové stránce Soutěže (dále jen „Pravidla“). Pojmy 
užívané v této Smlouvě velkými písmeny odkazují na význam, jaký jim připisují 
Pravidla, ledaže jsou samostatně definované touto Smlouvou. 

1.2 Výherce přihlásil do Soutěže tuto svou nemovitost: 

stavba č.p./č.ev. …, rodinný dům / bytový dům / stavba pro rodinnou rekreaci / 
…, v obci …, která stojí na / je součástí pozemku parc. č. …, v kat. území …, 
zapsaná na listu vlastnictví č. … (dále jen „Nemovitost“). Postupující prohlašuje, 
že Nemovitost nepřevedl na jinou osobu. 

1.3 Soutěžní projekt Výherce týkající se Nemovitosti (dále jen „Projekt“) je popsaný 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.4 Pořadatel má zájem předat každému ze soutěžících, který se stane vyhlášeným 
výhercem Soutěže a splní podmínky pro předání výhry, střešní krytinu (tj. 
stavební materiál) od Pořadatele v hodnotě 330 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tisíc 
korun českých) s DPH dle aktuálního ceníku Pořadatele, který tvoří přílohu č. 2 
této Smlouvy (dále jen „Výhra“). 

1.5 Výherce se svým Projektem v Soutěži zaujal natolik, že při splnění všech 
podmínek se může stát výhercem a nyní má zájem naplnit zbývající podmínky 
pro to, aby se mohl stát vyhlášeným výhercem Soutěže a převzít od Pořadatele 
Výhru k realizaci Projektu. Za popsaným účelem Smluvní strany uzavírají tuto 
Smlouvu.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Výherce bere na vědomí Pořadatelův zájem na pozitivním vyznění Soutěže a 
zavazuje se plnit povinnosti sjednané touto Smlouvou, které jsou pro předání 
Výhry Výherci a naplnění smyslu a účelu Výhry a Soutěže nezbytné. 

2.2 Za předpokladu, že Výherce splní veškeré povinnosti kladené touto Smlouvou 
(včetně jejích součástí), se Pořadatel zavazuje za podmínek obsažených v této 
Smlouvě předat Výherci Výhru. 

3. PŘEDPOKLADY PRO PŘEDÁNÍ VÝHRY 

3.1 Výherce tímto prohlašuje a zároveň se zavazuje vůči Pořadateli, že ke dni 
podpisu této Smlouvy Výhercem je každé z níže uvedených prohlášení pravdivé, 
úplné a nikoli zavádějící: 

3.1.1 Veškeré údaje a informace vyplněné v přihlášce Výherce do Soutěže 
uvedl Výherce pravdivě a podle skutečného stavu; 



  

3.1.2 Výherce dodržel Pravidla soutěže a je způsobilý a oprávněný 
k uzavření této Smlouvy, k převzetí Výhry a k plnění závazků 
vyplývajících z této Smlouvy;   

3.1.3 Výherce je výlučným vlastníkem Nemovitosti, je plně způsobilý a 
oprávněný k realizaci Projektu a k nakládání s Nemovitostí pro účely 
Soutěže a k takovému jednání nepotřebuje souhlas jakékoli třetí 
osoby; 

3.1.4 Výherce není v pracovním nebo jiném obdobném poměru k 
Pořadateli, Organizátorovi, členovi Odborné poroty, Mediálnímu 
partnerovi nebo jakékoli jiné osobě podílející se na přípravě, 
organizaci nebo hodnocení Soutěže (například k těmto osobám: …, 
… a …), ani není k uvedeným osobám v jakémkoli vztahu, který by 
zakládal jejich podjatost vůči Výherci, zejména k nim není ve vztahu 
osob blízkých či osob s obdobným vztahem. 

3.2 Pokud po uzavření této Smlouvy dojde k jakékoli změně ve výše uvedených 
prohlášeních Výherce, Výherce se zavazuje Pořadatele o takové změně 
neprodleně vyrozumět, a to dopisem v listinné podobě zaslaném na adresu sídla 
Pořadatele. 

3.3 Výherce se zavazuje počínat si jako vyhlášený vítěz Soutěže poctivě a zdržet se 
jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Pořadatele a 
pozitivní vyznění Soutěže. Výherce se zejména zavazuje, že nebude žádným 
způsobem: 

3.3.1 uvádět nepravdivé informace týkající se Soutěže, výsledků Soutěže, 
Výhry, předání Výhry, Pořadatele či jiných osob podílejících se na 
přípravě, organizaci a hodnocení Soutěže, nebo týkající se jednání 
s Pořadatelem a takovými osobami; 

3.3.2 očerňovat Soutěž, Výhru, ostatní Soutěžící, Pořadatele či jiné osoby 
podílející se na přípravě, organizaci a hodnocení soutěže, či se o 
nich jakkoli hanlivě vyjadřovat. 

3.4 Výherce se dále zavazuje spolupracovat s Pořadatelem při mediální prezentaci 
související se Soutěží, Výhrou či Projektem, a to bez nároku na jakoukoli odměnu 
či náhradu nákladů. Výherce se v této souvislosti zavazuje poskytovat Pořadateli 
veškerou součinnost, o kterou Pořadatel požádá, zejména:  

3.4.1 umožňovat Pořadateli, Mediálnímu partnerovi, či jiné osobě 
pověřené Pořadatelem za účelem propagace (dále společně též 
„Osoby podílející se na propagaci“) pořízení a zveřejnění fotografií 
či audio nebo audiovizuální nahrávek Výherce, Výhry, Nemovitosti či 
realizace Projektu, v rámci čehož se Výherce zejména na vyžádání 
kterékoliv Osoby podílející se na propagaci zavazuje poskytnout 
Osobám podílejícím se na propagaci svou podobiznu či záznamy 
zachycující jeho podobu či jiné projevy osobní povahy, poskytnout 
jim svolení k zachycení své podoby či jiných projevů osobní povahy 
(dále jen "osobnostní atributy"), přičemž souhlasí s tím, že Osoby 
podílející se na propagaci jsou oprávněny jeho osobnostní atributy v 



  

souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 a násl. občanského zákoníku, 
zveřejnit, šířit a dále užívat v souvislosti se Soutěží, a to i ve spojení 
s jeho jménem, všemi sdělovacími prostředky bez omezení, dle 
předpokladu Pořadatele zejména internetem a radiovým vysíláním; 
Výherce činí nesporným, že souhlasí s danými zásahy do svých 
osobnostních a jiných práv a že je považuje za přiměřené povaze 
Soutěže a jejím marketingovým cílům;  

3.4.2 umožňovat Osobám podílejícím se na propagaci po předchozí 
dohodě či předchozím upozornění přístup k a do Nemovitosti / na 
Nemovitost, a to za účelem pořízení podkladového materiálu 
k propagaci a v přiměřeném rozsahu; a 

3.4.3 poskytovat Osobám podílejícím se na propagaci žádané informace o 
Projektu a jeho realizaci a umožnit jejich zveřejnění, včetně 
poskytování rozhovorů pro média. 

4. FAKTICKÉ PŘEDÁNÍ VÝHRY 

4.1 Pořadatel předpokládá, že přibližně do 30 dnů od uzavření této Smlouvy 
kontaktuje Výherce e-mailem či telefonicky, aby s ním dohodl zejména výběr 
střešní krytiny představující Výhru a termín a místo jejího předání. Výherce se 
zavazuje provést závaznou objednávku Výhry nejpozději do tří měsíců ode dne, 
kdy jej Pořadatel za tímto účelem poprvé kontaktoval. Konkrétní objednávku 
Výhry a dalšího případného materiálu Výherce sjedná v sídle Pořadatele, neurčí-
li Pořadatel jiné místo.  

4.2 Výherce si může pro realizaci Projektu vybrat pouze střešní krytinu aktuálně 
nabízenou Pořadatelem, která je v době výběru Výhercem dostupná. 

4.3 V případě, že si Výherce objedná k realizaci Projektu střešní krytinu v hodnotě, 
která převyšuje hodnotu Výhry, Pořadatel mu veškerou střešní krytinu nad rámec 
Výhry prodá za dohodnutou cenu, maximálně však za cenu podle ceníku pro 
výpočet Výhry a k takto vypočtené ceně Pořadatel přičte odpovídající DPH. 
Pořadatel je oprávněn nepředat Výherci Výhru dříve, než Výherce Pořadateli 
v plné výši uhradí veškerý objednaný materiál nad rámec Výhry. Alternativně 
může Výherce koupit střešní krytinu nad rámec Výhry u některého z oficiálních 
prodejců Pořadatele (seznam takových prodejců je dostupný na webových 
stránkách Pořadatele). V takovém případě bude cena střešní krytiny podléhat 
dohodě mezi Výhercem a příslušným prodejcem Pořadatele. 

4.4 V případě nedostatku skladových zásob vybrané střešní krytiny k realizaci 
Projektu či jiné zjištěné překážky si Pořadatel vyhrazuje právo odmítnout původní 
výběr Výherce a vyzvat Výherce k výběru jiné střešní krytiny či stavebního 
materiálu. 

4.5 Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost k tomu, 
aby došlo k faktickému předání Výhry Výherci do 1. 12. 2024. Jestliže se bez 
zavinění Pořadatele nepodaří předat Výherci Výhru do 1. 12. 2024, zaniká 
závazek Pořadatele předat Výherci Výhru (ledaže Pořadatel určí jinak) a 
Pořadatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez jakékoliv náhrady Výherci. 



  

4.6 Výherce se zavazuje při dodání střešní krytiny a jakéhokoli jiného materiálu tyto 
prohlédnout, zkontrolovat množství a stav dodané střešní krytiny a materiálu a 
potvrdit převzetí podpisem dodacího listu. Výherce je povinen v dodacím listu 
uvést veškeré nesrovnalosti a případné vady dodaného materiálu. 

4.7 Nebude-li sjednáno jinak, Výhra bude dodána na adresu Nemovitosti. 

5. REALIZACE PROJEKTU 

5.1 Výhra je nepřenosná. Výherce se zavazuje užít Výhru výhradně k pokrytí střechy 
Nemovitosti, resp. k realizaci Projektu (dále jen „Sjednaný účel“). Výherce není 
bez souhlasu Pořadatele oprávněn užít Výhru jinak než ke Sjednanému účelu. 
Výherce zejména není oprávněn Výhru či jakoukoli její část zcizit (např. darovat, 
prodat, směnit), instalovat na jiný objekt než dle Projektu, vypůjčit, pronajmout či 
jinak zmařit naplnění Sjednaného účelu. Výherce bere na vědomí zájem 
Pořadatele na dobrém a vzhledném výsledku Sjednaného účelu a jeho dobré 
prezentovatelnosti, kterýmžto zájmům jsou přizpůsobeny povinnosti dle této 
Smlouvy. 

5.2 Výherce se zavazuje zacházet s Výhrou (včetně její instalace na Nemovitost) 
s odbornou péčí tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození či znehodnocení 
Výhry nebo k vadnému provedení Projektu. Ke splnění této povinnosti je Výherce 
zejména povinen pověřit realizací Projektu odborníka disponujícího příslušnou 
kvalifikací (zejm. klempíř pokrývač), nedá-li Pořadatel souhlas k jinému postupu 
jako stavba svépomocí apod. Pořadatel je oprávněn plnění této povinnosti za 
podmínek obsažených v této Smlouvě kontrolovat a Výherce se zavazuje k tomu 
poskytovat Pořadateli veškerou nezbytnou součinnost.  

5.3 Výherce se zavazuje užít k realizaci Projektu pouze střešní krytinu a stavební 
materiál dodané Pořadatelem, popř. některým z oficiálních prodejců Pořadatele 
v případech dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 

5.4 Pořadatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni po předchozím oznámení Výherci 
kontrolovat průběh realizace Projektu a plnění podmínek této Smlouvy. Kontroly 
budou probíhat v běžné pracovní době, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a 
takovým způsobem, aby Výherce v nepřiměřené míře nezatěžovaly. Výherce se 
zavazuje takové kontroly umožnit a vyplynou-li z kontroly vady při realizaci 
Projektu a Pořadatel udělí Výherci pokyn k nápravě těchto vad, je Výherce 
povinen se takovým pokynem řídit. 

5.5 Výherce se zavazuje zahájit realizaci Projektu nejpozději do 1. 12. 2025, nebude-li 
s Provozovatelem dohodnuto jinak. 

6. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VÝHERCE 

6.1 V případě, že Výherce hrubě poruší Smlouvu či se jakékoliv jeho prohlášení 
ukáže nepravdivým, je Pořadatel oprávněn přistoupit dle své volby k jednomu či 
vícero z následujících kroků: 

6.1.1 odstoupit od této Smlouvy a od ostatních smluv s Výhercem 
předcházejících této Smlouvě či uzavřených v souvislosti s ní, 



  

6.1.2 nepředat Výherci Výhru, 

6.1.3 žádat navrácení předané Výhry nebo náhrady za ní, nelze-li Výhru 
navrátit. 

6.2 Smluvní strany sjednávají, že hrubým porušením Smlouvy ze strany Výherce je 
porušení jakékoli povinnosti Výherce vyplývající z této Smlouvy a nezjednání 
nápravy ani v náhradní lhůtě poskytnuté za tímto účelem Pořadatelem. 

6.3 Jestliže Pořadatel v souladu s touto Smlouvu přikročí k některému/některým 
z výše uvedených kroků, Výherce se zavazuje poskytnout mu veškerou 
nezbytnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k následku zamýšlenému 
Pořadatelem a aby byly práva a povinnosti mezi Smluvní stranami vypořádány.  

6.4 V případě odstoupení od této Smlouvy ze strany Pořadatele či odstoupení od 
koupě střešní krytiny nad rámec Výhry ze strany Výherce odpovídá Výherce 
Pořadateli za snížení hodnoty střešní krytiny a dalšího materiálu (tj. včetně 
Výhry), které vzniklo v důsledku nakládání s materiálem jinak, než je nutné 
k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností materiálu.  

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY  

7.1 Závazek Výherce podle čl. 3.3 trvá ještě tři roky po uzavření této Smlouvy. 

7.2 Pořadatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
Smlouvě či ze zákonných důvodů.  

7.3  Výherce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

7.3.1 před učiněním závazné objednávky (výběru) Výhry může Výherce od 
této Smlouvy odstoupit kdykoli i bez uvedení důvodu; 

7.3.2 po učinění závazné objednávky Výhry může Výherce od této 
Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.  

7.4 Smluvní strany sjednávají, že jakýkoli zánik této Smlouvy z vůle jedné ze 
Smluvních stran, je důvodem pro nepředání Výhry, popř. pro její navrácení zpět 
Pořadateli, ledaže se Smluvní strany dohodnou na jiném spravedlivém řešení. 

7.5 V případě odstoupení od této Smlouvy si každá ze Smluvních stran nese náklady 
spojené s navrácením věcí v předchozí stav, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

8.1 Pořadatel informuje Výherce, že subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů z této Smlouvy je Česká obchodní inspekce (ČOI). 
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na webových 
stránkách ČOI www.coi.cz. 



  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. 

9.2 Není-li Výherce výlučným vlastníkem Nemovitosti, nenabude tato Smlouva 
účinnosti dříve, než se ostatní spoluvlastníci Nemovitosti či osoby mající 
Nemovitost ve společném jmění, zaváží obdobně k závazkům vyplývajícím z této 
Smlouvy. 

9.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Pravidla, se kterými Výherce před 
uzavřením této Smlouvy vyslovil souhlas. V případě rozporu mezi textem 
Pravidel a této Smlouvy má přednost text uvedený v této Smlouvě. 

9.4 V případě, že Smluvní strany před uzavřením této Smlouvy uzavřely Smlouvu 
s postupujícími, pak taková smlouva tvoří volnou přílohu této Smlouvy. V případě 
rozporu mezi textem Smlouvy s postupujícími a této Smlouvy má přednost text 
uvedený v této Smlouvě. 

9.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 – specifikace Projektu, 

příloha č. 2 – ceník. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva řádně podepsána. 

 

V _____________dne ___________  V _____________dne ____________ 

 

 

 

Podpis:_________________________ Podpis:___________________________ 

Pořadatel 

Betonpres a.s. 

…, … představenstva 

[úředně ověřený podpis] 

Výherce 

… 

[úředně ověřený podpis] 

 



ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 
 

Na zachování vašeho soukromí nám velmi záleží. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „zásady“) mají za 
cíl transparentním způsobem informovat o ochraně soukromí a zpracování vašich osobních údajů 
v souvislosti s realizací spotřebitelské soutěže „Soutěž o 3 střechy“ a provozem této webové stránky 
https://www.betonpres30let.cz/.  
 
Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy užívané v těchto zásadách stejný význam jako pojmy definované 
v pravidlech soutěže na https://betonpres30let.cz/pravidla-souteze/.  

1. Role a subjekty 

1.1. Ve vztahu k níže popsaným zpracováním osobních údajů je naše společnost Betonpres a.s., IČO: 606 

46 551, se sídlem Kočín 45, 375 01 Temelín, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. 

zn. B 2379 (dále jen „my“ či „Betonpres“), která je pořadatelem soutěže a provozovatelem webové 

stránky, správcem osobních údajů.  

1.2. Ve vztahu k části zpracování osobních údajů dle čl. 2.1 těchto zásad je spolu s námi společným správcem 

osobních údajů společnost MEDIA BOHEMIA a.s., IČO: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 

00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8140, která je mediálním partnerem 

soutěže a provozovatelem Rádia Blaník. 

1.3. Správce je oprávněn do zpracování zapojit zpracovatele, který pro něj bude na základě jeho pokynů 

zpracovávat osobní údaje. My jako pořadatel soutěže jsme do níže popsaných zpracování jako 

zpracovatele zapojili zejména společnost Amden s.r.o., IČO: 094 97 714, se sídlem Freyova 1/12, 

Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 337130, která je 

organizátorem soutěže. 

1.4. Tyto zásady se vás jako subjektu údajů týkají, pokud jste návštěvníkem webové stránky, anebo 

hlasujícím či soutěžícím v rámci soutěže „Soutěž o 3 střechy“. Soutěžícím se pro účely těchto zásad 

rozumí i postupující soutěžící, výherce a případně též osoba spoluvlastnící s postupujícím soutěžícím 

nemovitost, která s námi v souvislosti se soutěží vstoupila do smluvního vztahu. 

2. Účely zpracování 

Jako správce můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. Při těchto zpracováních 

nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Betonpres je správcem pro následující účely: 

2.1. Realizace soutěže 

Tento účel zahrnuje zejména zajišťování průběhu soutěže, její mediální podporu, včetně sjednané 

participace soutěžících, komunikaci se soutěžícími či hlasujícími v souvislosti se soutěží, kontrolu 

dodržování pravidel soutěže, vyhodnocení soutěže a veřejné vyhlášení výherců, jakož i předání výher. 

Právním základem tohoto zpracování je jednání o smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem s tím, že neposkytnutí má za následek nemožnost účasti 

v soutěži. Poskytnuté údaje soutěžících mohou být ve sjednaném rozsahu zveřejněny. 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů soutěžících mohou být: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, dat. narození), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa 

bydliště), informace o projektu (např. místo stavby, fotografie), údaje související s účastí v soutěži 

(např. datum přihlášení, IP adresa, počet hlasů, umístění, podpisy apod.), údaje o třetích osobách 

(údaje o spoluvlastnících nemovitosti), obsah komunikace (např. požadavky, dotazy), poskytnuté či 

https://www.betonpres30let.cz/
https://betonpres30let.cz/pravidla-souteze/


pořízené záznamy týkající se podoby či projevů osobní povahy (např. fotografie výherce, nahrávka 

interview). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů hlasujících mohou být: 

identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail), údaje související s hlasováním (např. 

datum hlasování, udělené hlasy, IP adresa), obsah komunikace (např. požadavek na ověření). 

Zdrojem údajů jste zpravidla přímo vy, přičemž pouze některé pomocné údaje mohou být 

shromažďovány správcem.  

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smluvních vztahů uzavřených na základě 

pravidel soutěže a navazujících smluv, přičemž následně mohou být nezbytné údaje dále zpracovávány 

na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na publicitě výsledků soutěže (do 

dosažení účelu) a obraně práv a majetku (až po dobu zákonných promlčecích lhůt). 

Ohledně mediální podpory soutěže a jejího vyhodnocení je spolu s Betonpres společným správcem 

mediální partner, který zajišťuje podporu soutěže v rámci rozhlasového vysílání, jakož se i podílí na 

vyhodnocení soutěže výběrem jednoho z výherců. Každý ze správců odpovídá za odpovídající 

bezpečnostní opatření na své straně. Betonpres odpovídá za provoz společné kontaktní adresy dle čl. 

6.1. a plnění informačních povinností správců ve vztahu ke společnému zpracování, přičemž ty jsou 

plněny prostřednictvím těchto zásad. 

2.2. Zajišťování provozu a zlepšování webové stránky, analýzy užívání 

Tento účel zahrnuje zajišťování bezpečnosti, stability a dostupnosti webové stránky, jakož i její další 

zlepšování a hodnocení úspěšnosti kampaně. Právním základem daného zpracování jsou naše 

oprávněné zájmy na provozu funkčních a bezpečných webových stránek a nabídce spotřebitelsky 

atraktivních akcí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů návštěvníků webových stránek mohou být: 

údaje o používání (např. počet návštěv, časové údaje, IP adresa, lokalita, zařízení, aktivita na stránce, 

cookies). 

Zdrojem údajů je primárně jejich automatický sběr (logování), k němuž můžeme využít i nástroje třetích 

stran (např. Google Analytics). Na ochranu webové stránky před spamem a zneužitím je využita služba 

Google reCAPTCHA. K využití uvedených nástrojů bude zpravidla třeba vašeho souhlasu s uložením 

souborů cookies, přičemž v případě jeho udělení se mohou uplatnit též smluvní podmínky a zásady 

ochrany soukromí příslušných třetích stran. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu, která 

v některých případech činí 1 rok. V případě potřeby mohou být získané údaje využity též na základě 

našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na obraně práv a majetku. 

2.3. Přímý marketing 

Tento účel zahrnuje vaše kontaktování společností Betonpres zvolenými komunikačními kanály 

(telefonicky či e-mailem) pro marketingové účely, tj. kontaktování s nabídkou střešních krytin. Právním 

základem je případně vámi poskytnutý souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který můžete pro jednotlivé 

kanály dobrovolně udělit při přihlášení do soutěže (zaškrtnutím příslušného políčka). Souhlas 

s kontaktováním e-mailem je souhlasem se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona 

č. 480/2004 Sb. 

Kromě toho tento účel zahrnuje též využití údajů ze soutěže pro segmentaci či cílení přímého 

marketingu, jakož i případné vyhodnocování interakcí. Právním základem jsou naše oprávněné zájmy 

na relevanci a atraktivitě nabídek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 



Dotčenými kategoriemi osobních údajů soutěžících, kteří udělili souhlas s kontaktováním, mohou být: 

identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa bydliště), informace o 

projektu, informace o interakcích (např. otevření e-mailu).  

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o údaje zadané při přihlášení do soutěže. 

Můžete se spolehnout, že možnosti vás kontaktovat nebudeme nadužívat a také vám nikdy nebudeme 

zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb třetích stran. Údaje mohou být pro tento účel 

zpracovávány nejdéle do naplnění účelu zpracování, resp. do odvolání souhlasu či vznesení 

oprávněných námitek proti zpracování pro účely přímého marketingu, podle toho co nastane dříve. 

Zasílání obchodních sdělení lze odmítnout pomocí odkazu umístěného v zápatí každého e-mailového 

sdělení.  

2.4. Kontaktní formulář a požadavky 

Tento účel zahrnuje vyřizování vašich dotazů či požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního 

formuláře či e-mailu. Právním základem daného zpracování jsou, v závislosti na okolnostech, jednání o 

smlouvě či její plnění (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), naše oprávněné zájmy na komunikaci s veřejností 

(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), případně váš souhlas vyjádřený zasláním příslušného dotazu či požadavku 

(čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), obsah 

komunikace. 

Zdrojem údajů jste přímo vy, přičemž se jedná o vámi dobrovolně poskytnuté údaje. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu vyřizování vašeho dotazu či požadavku a zpravidla 

max. 6 měsíců po jeho vyřízení (v závislosti na okolnostech). 

2.5. Plnění právních povinností 

Tento účel zahrnuje zpracování údajů ke splnění našich povinností vyplývající z právních předpisů – 

např. reakce na porušení zabezpečení údajů, reakce na uplatnění práv, prokázání uděleného souhlasu 

apod. Právním základem těchto zpracování je splnění naší právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR). 

Dotčenými kategoriemi osobních údajů jsou: 

identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mail, telefon), údaje o smluvním 

vztahu či souhlasu (např. datum, IP adresa, podpis), další údaje nezbytné ke splnění příslušné 

povinnosti. 

Zdrojem údajů můžete být přímo vy nebo se může jednat o údaje automaticky shromážděné. 

Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění příslušné právní povinnosti 

nebo přímo právními předpisy stanovenou. Pro upřesnění nás můžete kontaktovat. 

3. Příjemci a předávání údajů 

3.1. Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se soutěží ve sjednaném rozsahu zpřístupněny veřejnosti a 

dále pak v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na jejich zpracování. Těmi jsou zaměstnanci 

správců, odborná porota soutěže, pečlivě zvolení zpracovatelé, zejména pak organizátor soutěže a 

poskytovatelé služeb v oblasti IT (např. poskytovatel IT infrastruktury, poskytovatel řešení webové 

stránky a poskytovatelé dalších využívaných IT nástrojů jako např. Google Analytics). Všichni 



zaměstnanci a osoby oprávněné zpracovávat údaje na straně zpracovatelů musí být vázány povinností 

mlčenlivosti. 

3.2. Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v nezbytném rozsahu též našim poradcům vázaným 

povinností mlčenlivosti (např. advokátům), a v rozsahu stanoveném právními předpisy pak rovněž 

orgánům veřejné moci. 

3.3. Můžete se spolehnout, že vaše osobní údaje nikomu neprodáme, a že je nebudeme zpřístupňovat 

třetím osobám jinak, než jak je popsáno v těchto zásadách. 

3.4. K předávání vašich údajů do třetích zemí (např. USA) může docházet jen ve velmi omezeném rozsahu 

(např. v souvislosti s používáním webové stránky), přičemž v takovém případě jsou vždy poskytnuty 

vhodné záruky, a to prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek, jejichž kopii si můžete 

vyžádat. 

4. Cookies 

4.1. Webová stránka využívá souborů cookies, tak jak je popsáno v našich zásadách používání cookies na 

https://betonpres30let.cz/zasady-cookies/.  

5. Vaše práva 

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte, vždy když jsou splněny podmínky stanovené právními 

předpisy, níže uvedená práva. Svá práva vůči správcům můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktních 

údajů v čl. 6. 

Jako subjektu údajů vám náleží následující práva:  

5.1. Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše údaje, 

a v případě, že ano, tak získat informace o předmětném zpracování, případně kopii zpracovávaných 

údajů; 

5.2. Právo požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů; 

5.3. Právo požadovat bezodkladný výmaz zpracovávaných údajů, pokud je dán některý z důvodů dle 

právních předpisů; 

5.4. Právo požadovat dočasné omezení zpracování osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů dle 

právních předpisů; 

5.5. Právo vznést námitku proti zpracování údajů na právním základě oprávněných zájmů, případně pro 

účely přímého marketingu; 

5.6. Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů; 

5.7. Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo požadovat zpracovávané údaje ve strukturovaném, 

strojově čitelném formátu, pokud jsou dány podmínky dle právních předpisů. 

6. Kontakt a závěrečná ustanovení 

6.1. Požadavky na uplatnění práv či jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů dle těchto zásad, 

včetně části zpracování dle čl. 2.1., ohledně kterého jsou Betonpres a mediální partner společnými 

správci, můžete zasílat na info@betonpres30let.cz. Tato adresa je společným kontaktním místem 

Betonpres i mediálního partnera. Svá práva ohledně příslušné části zpracování dle čl. 2.1. nicméně 

můžete uplatňovat u každého ze správců, a to i vůči každému z nich. V případě, že budete mít stížnost 

https://betonpres30let.cz/zasady-cookies/
mailto:info@betonpres30let.cz


ohledně zpracování osobních údajů, máte právo se s ní obrátit také přímo na dozorový úřad, kterým je 

Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6.2. Tyto zásady můžeme kdykoliv doplňovat a měnit. Sledujte prosím případné změny. 
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