Pravidla soutěžního slosování v rámci Denního kontinuálního výzkumu České televize
(dále jen „pravidla“)
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Denním kontinuálním výzkumem České televize se rozumí interní sociologický výzkum za účelem zjišťování divácké
spokojenosti s televizním vysíláním České televize a vybraných televizních stanic, který se realizuje za účelem měření
veřejné služby (dále jen „DKV“).
V rámci DKV probíhá soutěžní slosování o výhry (dále též „soutěžní slosování“) na základě a v souladu s těmito pravidly.
Soutěžní slosování není loterií či jinou podobnou hrou ani spotřebitelskou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
2.

POŘADATEL SOUTĚŽNÍHO SLOSOVÁNÍ

2.1.
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěžního slosování v rámci DKV je Česká televize, IČO 00027383, se sídlem
Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Česká republika, zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „pořadatel“).
3.

ÚČAST V SOUTĚŽÍM SLOSOVÁNÍ

3.1.
Soutěžního slosování se mohou zúčastnit fyzické osoby, které dovršily 15 let věku s adresou pro doručování
na území České republiky (dále též „respondent“), pokud splní následující podmínky:
3.1.1. respondent prokazatelně spolupracoval s DKV po dobu minimálně deseti kalendářních týdnů (dále jen
„minimální doba“), kdy standardní doba spolupráce s DKV činí vždy 13 kalendářních týdnů, přičemž pro
účely těchto pravidel se spoluprací s DKV rozumí zasílání ze strany respondenta DKV hodnocení pořadů za
uplynulý kalendářní týden (dále též „spolupráce s DKV“);
3.1.1.1. podmínka spolupráce s DKV je splněna i v případě, pokud respondent v minimální době spolupráce
s DKV z omluvitelných důvodů nemohl DKV po dobu nejvýše 3 kalendářních týdnů zasílat
hodnocení pořadů a o této skutečnosti DKV prokazatelně informoval.
3.1.2. Soutěžního slosování se nemohou účastnit osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k pořadateli
a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, sourozenec, manžel nebo manželka
anebo partner. Dále osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k výzkumné agentuře a/nebo reklamní
agentuře spolupracující s pořadatelem ve vztahu k DKV. Dále osoby v zaměstnaneckém nebo jiném
obdobném vztahu k jinému provozovateli televizního vysílání odlišnému od pořadatele.
3.2.
Soutěžní slosování probíhá na území České republiky po dobu trvání DKV, a to vždy po skončení kalendářního
čtvrtletí. Konkrétně probíhá v následujících termínech:
3.2.1. za období I. čtvrtletí (leden – březen) – slosování v dubnu
3.2.2. za období II. čtvrtletí (duben – červen) – slosování v červenci
3.2.3. za období III. čtvrtletí (červenec – září) – slosování v říjnu
3.2.4. za období IV. čtvrtletí (říjen – prosinec) – slosování v lednu následujícího kalendářního roku.
4.

Respondent je zařazen do soutěžního slosování za příslušné čtvrtletí, v němž splnil podmínku spolupráce s DKV dle čl.
3.1.1., respektive čl. 3.1.1.1. těchto pravidel, přičemž pro zařazení do příslušného čtvrtletí je rozhodující poslední
kalendářní týden spolupráce s DKV.

5.

Respondent, jenž byl dle čl. 4 těchto pravidel zařazen do soutěžního slosování a jenž byl na základě slosování
pořadatelem vybrán (vylosován) se stává výhercem jednotlivé ceny dle čl. 6 těchto pravidel (dále jen „výherce“). Za
pořadatele losuje vedoucí útvaru Výzkumu programu a auditoria pořadatele za účasti alespoň dvou pracovníků útvaru
Výzkumu a auditoria pořadatele.

6.

VÝHRY, PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHER

6.1.
Jednotlivými hlavními výhrami v soutěžním slosování jsou 1 x LED TV, 1x tablet, 1 x HDD rekordér a 1 x
notebook a dále jsou výhrami např. vstupenky na sportovní a/nebo kulturní (společenské) akce; DVD nosiče; knihy aj.,
přičemž skladbu těchto výher si pořadatel vyhrazuje případně měnit.
6.2.
Výhry jsou doručovány pouze na území České republiky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vylosování dle čl. 5
těchto pravidel nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném. Výherce neplatí balné ani poštovné.
6.3.

V případě, že výhra nebude výhercem vyzvednuta, výhra propadá.

6.4.
Odmítne-li výherce účast na předání výher, nebo se k převzetí výhry nedostaví, či si výhru nepřevezme, ztrácí
nárok na výhru. Výherci jsou povinni při předání výhry předložit průkaz totožnosti a podepsat protokol o převzetí, případně
učinit další úkony vyžadované právními předpisy.

6.5.
Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů výherce
třetí osobou.
6.6.
Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady výher uplatňovat pouze přímo u osob uvedených
v záručních podmínkách příslušných výher, pokud jsou tyto záruční podmínky připojeny a pořadatel za vady výher
neodpovídá.
6.7.

Respondent nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v DKV.

6.8.
Pořadatel není odpovědný za chyby třetích stran, chyby vzniklé nepředvídatelnými událostmi ani za ztráty či
zneužití způsobené jinou příčinou než chybou pořadatele.
7.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

7.1.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s
těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se soutěžního slosování podle vlastního
uvážení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla včetně jejich podoby či soutěžní slosování kdykoli ukončit, přičemž
respondenti nemají v důsledku ukončení soutěžního slosování nárok na jakoukoli kompenzaci vynaložených nákladů, cenu,
výhru či jiné plnění pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěžním slosování
a posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z respondentů ze soutěžního
slosování v případě, že by takový respondent porušoval pravidla. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny
bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese,
jež mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení po lhůtě stanovené v
pravidlech tohoto soutěžního slosování z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby. Výhry výherců,
které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve
prospěch pořadatele.
7.2.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními
předpisy.
7.3.
Výhry nelze vyplácet v hotovosti či jiným náhradním plněním. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně
právní nárok.
8.

OSOBNÍ ÚDAJE

8.1.

Respondent zahájením spolupráce s DKV uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v osobním
dotazníku, jakož i dotazníku osobních údajů, které v souvislosti se zahájením spolupráce s DKV zaslal pořadateli, a to pro
výzkumné účely pořadatele a dále pro účely prověření jeho platné účasti v soutěžním slosování a předání výhry v soutěžním
slosování, a to na dobu pěti let; přičemž v případě, že se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jména, příjmení a
obce výherce, ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Respondent má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání je účinné okamžikem
doručení pořadateli. Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., je respondent oprávněn požádat pořadatele o informaci o zpracování
svých osobních údajů. V případě, že dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. respondent zjistí nebo se domnívá, že pořadatel
provádí zpracování jeho osobních údajů , které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života respondenta, nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat
pořadatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Pořadatel neodpovídá za zneužití osobních údajů respondenta v důsledku protiprávního jednání třetí strany.
Pořadatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.
Tato pravidla nabývají platnosti a jsou účinné ode dne zahájení soutěžního slosování. Pořadatel si vyhrazuje právo
na změny pravidel. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách České televize.
9.2.
Soutěžní slosování a veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a respondentem se soutěžním slosováním související
se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěžního slosování bude rozhodovat příslušný soud
České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

