
Pravidla soutěže „Staň se hvězdou StarDance“  

I. Pořadatel 

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem reklamní soutěže „Staň se hvězdou StarDance“ (dále jen „soutěž“) 

je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „vyhlašovatel“). 

II. Průběh a umístění soutěže 

1. Podstatou soutěže je zvolení „Hvězdy StarDance“, kdy registrovaný soutěžící nahraje na níže 

uvedenou webovou stránku vyhlašovatele svou soutěžní fotografii s tématikou „jak fandíme 

StarDance“, pro kterou mohou návštěvníci stránky hlasovat. Soutěžící s fotografií s největším počtem 

hlasů v daném kalendářním týdnu získá jako cenu dvě vstupenky na přímý přenos pořadu StarDance 

spolu se službami profesionálního stylisty v zákulisí pořadu StarDance pro jednu osobu. Celkový vítěz, 

tedy soutěžící s největším počtem hlasů za celou dobu soutěže, získá taneční kurz, to vše za 

podmínek stanovených těmto pravidly.  

2. Soutěž probíhá na webové stránce vyhlašovatele, jmenovitě na 

www.ceskatelevize.cz/specialy/stardance-v/ (dále též jen „stránka“). 

3. Soutěž probíhá od 28. října 2013 do 9. prosince 2013 a je rozdělena do 2 fází: 

a. fáze registrace soutěžících a hlasování, která probíhá vždy v období jednoho kalendářního 

týdne od pondělí od 00:00:01 do neděle do 23:59:59 hod (SEČ) včetně (dále jen „soutěžní 

týden“) 

 Vítězem soutěžního týdne se stává registrovaný soutěžící s největším počtem hlasů 

v čase od pondělí 00:00:01 do neděle 23:59:59 hod (SEČ) včetně během jednoho 

soutěžního týdne. 

 Vítěz soutěžního týdne postupuje automaticky do finále soutěže, ve kterém o výherci 

rozhoduje celkový počet hlasů. Po umístění soutěžícího do finále nelze hlasovat pro 

jeho soutěžní fotografii, která již byla předmětem hlasování soutěžního týdne. 

 V novém soutěžním týdnu je vždy uzavřen předchozí soutěžní týden, tzn., že 

soutěžícím z předchozího soutěžního týdne již nelze přidávat další hlasy 

v následujícím soutěžním týdnu. 

b. fáze vyhlášení vítěze posledního soutěžního týdne, jakož i celkového vítěze soutěže, 

přičemž vyhlášení proběhne na stránce vyhlašovatele dne 9. prosince 2013. 

 

III. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České 

republiky, která splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen 

„soutěžící“). 

2. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na stránce vyhlašovatele, a to na stránce 

www.ceskatelevize.cz/specialy/stardance-v/, kde musí soutěžící řádně vyplnit a odeslat elektronický 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/stardance-v/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/stardance-v/


registrační formulář (jméno a příjmení soutěžícího, jeho e-mail), vložit soutěžní fotografii s tématikou 

„jak fandíme StarDance“ a souhlasit s pravidly soutěže. Soutěžící je oprávněn soutěžit pouze s jednou 

soutěžní fotografií za celou dobu trvání soutěže. 

3. Po řádném vyplnění elektronického registračního formuláře bude soutěžícímu zaslán potvrzovací 

e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři. V něm musí soutěžící stvrdit svou účast 

kliknutím na odkaz. Registrace je kompletní kliknutím na odkaz a úspěšným načtením stránky 

s poděkováním.   

4. Registrací soutěžící vyslovuje souhlas s pravidly soutěže a potvrzuje, že odeslané fotografie do 

soutěže jsou jeho autorským dílem, jejich užití v soutěži není v rozporu s autorskými právy a/nebo 

právy třetích osob a souhlasí s jejich umístěním na stránkách vyhlašovatele.  

5. Soutěže se nemohou účastnit osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k vyhlašovateli 

a jejich rodinní příslušníci. 

 6. Soutěžící se zavazují, že v případě výhry nebudou na místě natáčení pořadu StarDance pořizovat 

žádné záznamy, zejména zvukové a/nebo zvukově obrazové záznamy. Soutěží odpovídá za škodu 

způsobenou porušením tohoto ustanovení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo učinit veškeré nezbytné 

kroky k zamezení šíření záznamu, který by byl pořízen v rozporu s tímto ustanovením. 

IV. Hlasující  

1. Hlasovat může kdokoliv prostřednictvím stránky vyhlašovatele. 

2. Hlasující je oprávněn udělit maximálně jeden hlas jednomu registrovanému soutěžícímu z jedné IP 

adresy.  

V. Hlasování 

1. Hlasování bude přístupné po celou dobu vyhrazenou pro hlasování.  

2. Hlasování pro soutěžící pro daný soutěžní týden je ukončeno vždy v neděli ve 23:59:59 SEČ, 

přičemž ze všech výherců jednotlivých soutěžních týdnů získá hlavní cenu výherce s největším 

celkovým počtem hlasů. Po vyhlášení konkrétního soutěžícího výhercem daného soutěžního týdne již 

není možné pro jeho soutěžní fotografii (která již byla předmětem některého soutěžního kola) 

hlasovat. Při nerozhodném stavu hlasů do finále soutěže postupuje soutěžící, který se do soutěže 

dříve zaregistroval. 

VI. Vyhlášení 

1. Vyhlášení výsledků soutěže, a to jak u jednotlivých soutěžních týdnů, tak u celkového vítěze, bude 

probíhat na stránce vyhlašovatele vždy v pondělí po daném (uplynulém) soutěžním týdnu, v případě 

celkového vítěze po posledním soutěžním týdnu.  

2. Vyhodnocení a vyhlášení je zcela v pravomoci vyhlašovatele, nelze jej soudně vymáhat. 

3. Celkovým vítězem soutěže se stane soutěžící s největším počtem hlasů za celé hlasovací období, 

tedy od 28. října 2013 do 8. prosince 2013.  



VII. Výherci a výhry 

1. Výhrou pro vítěze (výherce) jednotlivého soutěžního týdne je vstupenka pro dvě osoby na sobotní 

natáčení a přímý přenos pořadu StarDance. Součástí výhry jsou i služby profesionálního stylisty před 

zahájením přímého přenosu pořadu StarDance pro jednu osobu. 

2. Hlavní výhrou v soutěži je poukázka na taneční kurz, kterou získá celkový vítěz (výherce) soutěže. 

3. Výhry není možné vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Výhry nelze soudně vymáhat. 

Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 

4. Soutěžící nemá nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži. 

5. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy vyhlašovateli soutěže. Vyhlašovatel soutěže 

je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s 

konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. 

6. Soutěžící bere na vědomí, že na poskytnutí výhry není právní nárok. Soutěžící rovněž nemá nárok 

na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele. 

7. Výsledky soutěže budou zveřejněny stránce vyhlašovatele. Výherci budou dále vyrozuměni 
prostřednictvím zprávy zaslané výherci vyhlašovatelem e-mailem. Výhry budou výhercům předány v 
sídle vyhlašovatele ve stanoveném termínu. V případě, že výhra nebude výhercem ve stanoveném 
termínu vyzvednuta, výhra propadá.  

8. Vyhlašovatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s 

příslušnými právními předpisy.  

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na změny v průběhu soutěže a právo předčasného 

ukončení soutěže. 

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od 

okamžiku jejich zveřejnění na stránce vyhlašovatele. 

3. Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který 
porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má vyhlašovatel důvodné 
podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně 
soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy třetích osob 
či takového soutěžícího, který poskytl do soutěže fotografii, ke které nemá veškerá autorská práva 
nebo u níž vyvstane důvodná pochybnost, že k ní vykonává veškerá autorská práva. V takovém 
případě je vyhlašovatel oprávněn soutěžní fotografii smazat bez dalšího.  
 
4. Vyhlašovatel neodpovídá za fotografie umístěné na stránce, zejména za jejich kvalitu, pravost či 
porušení autorských práv k těmto fotografiím.  Soutěžící odpovídá vůči třetím osobám za porušení 
práv ve vztahu soutěžním fotografiím, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích 
osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících 
autorská a osobnostní práva. Soutěžící je povinen nahradit vyhlašovateli jakoukoli škodu, která by mu 
v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se 
k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných 
právních předpisů dále soutěžícímu zaniká právo na příslušnou výhru.  



 
5. Soutěžní fotografie nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, 
zájmy vyhlašovatele a nesmí porušovat ustavení právních předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
takovéto fotografie bez dalšího smazat. 

 
6. Registrací do Soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich 

dodržování. Registrací soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

nahlášených v rámci Soutěže za účelem předání výhry či za účelem jiných otázek spojených se 

Soutěží  a to na dobu trvání Soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že 

poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ je Vyhlašovatel. Soutěžící 

zároveň uděluje souhlas s předáním osobních údajů Vyhlašovatelem ke zpracování za účely 

uvedenými v předchozím odstavci.  Tento souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou 

na emailové adrese sdsoutez@ceskatelevize.cz či na adrese sídla Vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je 

účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení Vyhlašovateli. 

7. Registrací do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zveřejněním fotografie, přičemž 

souhlasí s tím, že vyhlašovatel není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění fotografie a dále 

vyhlašovateli poskytuje bezúplatnou nevýhradní licenci k užití soutěžní fotografie, jakožto autorského 

díla, resp. kterékoli jeho části, a to všemi známými způsoby užití a bez omezení územního, časového, 

technologického a množstevního. Vyhlašovatel není povinen výše uvedenou licenci využít.  

 


