
 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
„ŠTĚDRÉ VÁNOCE V KAJOT INTACTO“ 

 
 
 
1.   Pořadatel soutěže 
 
1.1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže pořádané pod názvem „Štědré Vánoce v Kajot 

Intacto““ (dále jen „soutěž“) je společnost NET and GAMES a.s., se sídlem Bednářova 
621/29, Brno 619 00, IČ: 283 306 33, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Brně pod spisovou značkou B 5811 (dále jen „pořadatel"). 

 
2.   Doba trvání a místo konání soutěže 
 
2.1. Soutěž se uskuteční v době od 20. 10. 2022 do 16. 12. 2022. 

 
2.2. Místem konání soutěže jsou následující provozovny, v nichž pořadatel provozuje 

hazardní hru (dále jen „provozovny"): 
 

- Kajot Intacto Hodonín, Měšťanská 3878 
- Kajot Lounge Hodonín, Bratislavská 3804 
- Kajot Lounge Holešov, nám. Dr. E. Beneše 22 
- Kajot Intacto Hora Svatého Šebestiána 98 
- Kajot Intacto Ivančice, Oslavanská 1597 
- Kajot Intacto Karviná, Slovenská 2868 
- Kajot Intacto Karviná, Borovského 2000 
- Kajot Intacto Modřice, U Dálnice 777 
- Kajot Intacto Olomouc, Polská 1201 
- Kajot Intacto Opava, U Fortny 49 
- Kajot Intacto Orlová, U Centrumu 751 
- Kajot Intacto Pardubice, Třída Míru 302 
- Kajot Intacto Praha, Českomoravská 2420 
- Kajot Sportbar Praha, Českomoravská 2420 
- Kajot Intacto Prostějov, Plumlovská 4167 
- Kajot Intacto Protivín, Mírová 235 
- Kajot Intacto Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 2640 
- Kajot Intacto Zlín, náměstí Práce 2512 
- Kajot Intacto Znojmo, Evropská 36 
- Kajot Intacto Znojmo, Dobšická 3929 
- Kajot Intacto Znojmo, Pražská 3179 
 

 
3.  Účastníci soutěže 
 
3.1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která je oprávněna 

účastnit se hazardních her provozovaných pořadatelem (dále jen „účastník“). 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo 
dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z 
takových osob ve vztahu osob blízkých. Ze soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které 
jsou zapsány do registru vyloučených osob. Pokud je účastník v průběhu soutěže 
zapsán do registru vyloučených osob, tak jeho účast v soutěži zaniká a nemá tak 



možnost platně získat výhru a výhra nebude takové osobě předána. V případě, že se 
výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a 
takové osobě nebude předána. 

 
4.   Pravidla soutěže 
 
4.1. Každá fyzická osoba, která v období od 20. 10. 2022 od 20:00 hodin do 15. 12. 2022 do 

19:00 hodin, navštíví provozovnu a zúčastní se hazardní hry, má právo získat 1 
slosovací lístek v případě, že dosáhne v technické nebo živé hře následující hranice 
výše sázky v součtu za 1x24 hodin:  
- 1.000,- Kč,  
- 10.000,- Kč,  
- 100.000,- Kč a  
- 500.000,- Kč,   
s tím, že tato hranice se počítá zvlášť u technické hry a zvlášť u živé hry. Za dosažení 
jedné hranice je možné získat jen jeden slosovací lístek, tj. nelze získat opakovaně 
v rámci 24 hodin slosovací lístek za dosažení totožné hranice.  

4.2. Hráč, kterému v souladu s předchozím bodem těchto pravidel vzniklo právo na slosovací 
lístek, obdrží na svou žádost od pořadatele zdarma 1 slosovací lístek za každou hranici 
sázky, které dosáhl v technické nebo živé hře. Slosovací lístek bude s údaji účastníka 
vytištěn k tomu určenému kiosku. Obsluha provozovny potom hodí slosovací lístek do 
slosovacího osudí, které je umístněné na viditelném místě v každé provozovně. 

4.3. V případě živé hry pořádané formou pokerového turnaje nedochází ke sledování 
a započítávání sázek učiněných v rámci turnaje. Hráč získává pouze 1 slosovací lístek 
oproti úhradě vstupního poplatku (BUY-IN) do turnaje s tím, že úhrada vstupního 
poplatku se považuje za dosažení sázky ve výši 1.000,- Kč z živé hry. Právo na slosovací 
lístek tedy nevzniká hráči, kterému již během 24 hodin vzniklo právo na slosovací lístek 
z živé hry při dosažení hranice sázky ve výši 1.000,- Kč, či naopak.  

4.4. Během 24 hodin je možné získat nejvýše 8 slosovacích lístků. 

4.5. Hráč může tímto způsobem po dobu trvání soutěže získat více než jeden slosovací 
lístek, a to vždy, když o něj požádá a splní podmínky pro jeho získání, nejvýše však 8 
slosovacích lístků za 24 hodin.  

4.6. Slosovací lístky nejsou přenositelné a jsou vždy pořadatelem poskytovány bezúplatně. 

4.7. Pro účely soutěže se vždy sčítají sázky v jedné konkrétní provozovně a nezapočítávají 
se v této provozovně body získané v jiné provozovně, tím není dotčen limit počtu 
slosovacích lístků ani skutečnost, že za dosažení jedné hranice sázky v jednom druhu 
hazardní hry (technická nebo živá hra) lze získat pouze jeden slosovací lístek. Nárok na 
vydání slosovacího lístku tak může vzniknou ve více provozovnách v případě, že hráč 
překoná v jiné provozovně následující hranici sázky počítanou od nuly.  

4.8. Celkový počet slosovacích lístků, které může účastník získat, není omezen. Každý 
účastník může, při splnění podmínek této soutěže, získat libovolné množství slosovacích 
lístků a požádat obsluhu provozovny o jejich vhození do osudí. Limit celkového počtu 
slosovacích lístků hráče je dán toliko těmito pravidly.  

4.9. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že účast v soutěži je bezúplatná. Sázky dle 
bodu 4.1. nejsou sázkou do spotřebitelské soutěže dle těchto pravidel, nýbrž sázkou do 
hazardní hry provozované provozovatelem dle příslušných povolení a herních plánů. 
Hazardní hra probíhá i po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel standardně dle 
příslušných povolení a herních plánů, nedochází tedy k žádnému navýšení sázek 
v důsledku této soutěže. 

 



5.   Postupové večery a výhry 
 
5.1. V každé provozovně budou probíhat postupové večery v termínech uvedených v bodě 

5.3., z kterých každý přítomný vylosovaný účastník získá postup do GRAND FINÁLE. 
Kromě vylosovaných účastníků získá přímý postup do GRAND FINÁLE prvních 10 
nejlepších v pořadí soutěže o nejvyšší sázku dle bodu 5.7. a dále.  

5.2. Postupové večery budou probíhat následovně. Bude se provádět celkem 10 losování 
v každém termínu losování v každé provozovně. Losování bude vést osoba určená 
pořadatelem, která bude současně dohlížet nad řádným průběhem losování (dále jen 
„odpovědná osoba“). Odpovědná osoba zahájí losování tak, že ze slosovacího osudí 
vytáhne slosovací lístek a nahlas přečte jméno účastníka a číslo jeho věrnostní karty. 
Vylosovaný účastník musí být osobně přítomen losování a do 60 vteřin po přečtení čísla 
věrnostní karty se přihlásit u odpovědné osoby. V opačném případě se slosovací lístek 
považuje za nevylosovaný, je vyřazen ze soutěže a losování se opakuje. Při uplatnění 
výhry je účastník povinen prokázat se věrnostní kartou a průkazem totožnosti, za účelem 
zjištění, zda se jedná o vylosovaného účastníka. V případě, že účastník odmítne 
předložit průkaz totožnosti, je dána fikce, že se účastník o výhru nepřihlásil se všemi z 
toho plynoucími důsledky. 

5.3. Termíny postupových večerů jsou pro jednotlivé provozovny následující s tím, že 
u všech postupových večerů je jednotný začátek od 19:00 hodin: 

a) 18. 11. 2022 

b) 15. 12. 2022 

5.4. Po skončení losování vyhotoví odpovědná osoba zápis o průběhu losování, do kterého 
uvede průběh losování, specifikaci jednotlivých vylosovaných losovacích lístků, 
specifikaci výherců a tento zápis podepíše. 

5.5. Slosovací lístky vylosované v postupových večerech dají odpovědné osoby do obálky 
označené GRAND FINÁLE, která bude doručena do sídla provozovatele. Po ukončení 
posledního postupového večera dne 15. 12. 2022 zajistí pořadatel převoz obálek do 
provozovny „KAJOT INTACTO Olympia Modřice, U dálnice 777 OC Olympia, 664 42 
Brno“, ve které se bude konat GRAND FINÁLE. Zde budou veškeré slosovací lístky 
vylosované ve všech provozovnách v rámci postupových večerů umístěny do jediného 
osudí, které bude následně použito pro GRAND FINÁLE. 

5.6. Nevylosované slosovací lístky v postupových večerech ponechají odpovědné osoby 
ve slosovacím osudí pro další postupový večer.  

5.7. Soutěž o nejvyšší sázku probíhá na principu sčítání sázek ve smyslu čl. IV těchto 
pravidel, kdy za každý dosažený součet sázek 1.000,- Kč v konkrétní provozovně za 
kalendářní den v technické nebo živé hře (opět s výjimkou turnajů) získá hráč 1 bod. Na 
základě počtu bude průběžně aktualizovaný pořadník účastníků v každé z provozoven, 
ve kterém bude viditelné aktuální skóre bodů jednotlivých účastníků s tím, že do GRAND 
FINÁLE postupují automaticky účastníci, kteří v daném kole soutěže o nejvyšší sázku 
získají 1. – 10. pořadí v dané provozovně.  V případě, že nastane shoda bodů u vícero 
účastníků, bude pořadí číslované čísly 1 až 10 a na jednom místě v pořadí se může 
nacházet vícero účastníků se stejným počtem bodů, s tím, že následně dojde 
k vynechání příslušného počtu míst, o které počet účastníků na jednom místě přesahuje 
hodnotu jedna. V takovém případě postupují do GRAND FINÁLE všichni účastníci 
nacházející se na místech 1 až 10. Účast v soutěži o nejvyšší sázku ve více 
provozovnách je přípustná.  

5.8. Kola soutěže o nejvyšší sázku jsou následující:  

- 1. kolo začíná dne 20. 10. 2022 ve 20:00 hodin a končí dne 18. 11. 2022 v 19:00 hodin,  



- 2. kolo začíná dne 18. 11. 2022 ve 20:00 hodin a končí dne 15. 12. 2022 ve 19:00 
hodin.  

Mezi oběma koly soutěže se body nepřenáší. Účast v obou kolech soutěže o nejvyšší 
sázku se nevylučuje, stejně jako získání postupu do GRAND FINÁLE i na základě 
losování dle bodů 5.1. – 5.7. těchto pravidel.  

5.9. Vítězům soutěže o nejvyšší sázku budou automaticky provozovatelem vygenerovány 
další slosovací lístky, se kterými bude naloženo dle bodu 5.5. těchto pravidel. O tom 
vyhotoví odpovědná osoba zápis dle bodu 5.4. těchto pravidel. Účastník se zavazuje 
poskytnout k tomu potřebnou součinnost, pokud to bude potřeba.  

 

6.  Finálová kola 

6.1. Nevylosované slosovací lístky po druhém postupovém večeru se ponechávají ve 
slosovacím osudí do finálového kola.  

6.2. Finálové kolo se uskuteční dne 16. 12. 2022 od 19:00 hodin na každé z provozoven.  

6.3. Finálový večer bude probíhat následovně. Bude se provádět celkem 5 losování v každé 
provozovně, a to v časech 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 a 22:00. Losování bude vést 
odpovědná osoba určená pořadatelem. Odpovědná osoba zahájí losování tak, že ze 
slosovacího osudí vytáhne slosovací lístek a nahlas přečte jméno účastníka a číslo jeho 
věrnostní karty. Vylosovaný účastník musí být osobně přítomen losování a do 60 vteřin 
po přečtení čísla věrnostní karty se přihlásit u odpovědné osoby. V opačném případě se 
slosovací lístek považuje za nevylosovaný, je vyřazen ze soutěže a losování se opakuje. 
Při uplatnění výhry je účastník povinen prokázat se věrnostní kartou a průkazem 
totožnosti, za účelem zjištění, zda se jedná o vylosovaného účastníka. V případě, že 
účastník odmítne předložit průkaz totožnosti, je dána fikce, že se účastník o výhru 
nepřihlásil se všemi z toho plynoucími důsledky. 

6.4. Výherci v losování v rámci finálového kola mají právo zatočit si kolem štěstí v souladu 
s čl. VII těchto pravidel.  

6.5. Po skončení losování vyhotoví odpovědná osoba zápis o průběhu losování, do kterého 
uvede průběh losování, specifikaci jednotlivých vylosovaných losovacích lístků, 
specifikaci výherců a tento zápis podepíše. 

 

7. GRAND FINÁLE losování a výhry 

7.1. Losování v GRAND FINÁLE v níže uvedeném termínu provádí odpovědná osoba 
určená provozovatelem pro tuto provozovnu. Losování bude streamováno do všech 
provozoven, ve kterých je soutěž konána. Průběh losování bude následující. Bude se 
provádět pouze 1 losování, a to losování hlavní ceny soutěže. Losování bude vést 
odpovědná osoba. Odpovědná osoba zahájí losování tak, že ze slosovacího osudí 
vytáhne slosovací lístek a nahlas přečte číslo věrnostní karty. Vylosovaný účastník musí 
být osobně přítomen losování v provozovně popsané v bodě 7.3. těchto pravidel. Pak je 
oprávněn a povinen přihlásit se o výhru do 60 vteřin od losování a přečtení 
identifikačních znaků z vylosovaného slosovacího lístku. V opačném případě se 
slosovací lístek považuje za nevylosovaný, je vyřazen ze soutěže a losování se opakuje. 
Při uplatnění výhry je účastník povinen prokázat se věrnostní kartou a průkazem 
totožnosti, za účelem zjištění, zda se jedná o vylosovaného účastníka. V případě, že 
účastník odmítne předložit průkaz totožnosti, je dána fikce, že se účastník o výhru 
nepřihlásil se všemi z toho plynoucími důsledky. 



7.2. Celkem proběhne v rámci GRAND FINÁLE 1 losování, a to losování o hlavní cenu 
popsanou v bodě 6.4. těchto pravidel, toto losování proběhne ve 22:30 hodin.  

7.3. Termín GRAND FINÁLE je 16. 12. 2022 od 19:00 hodin v provozovně KAJOT INTACTO 
Olympia Modřice, U dálnice 777 OC Olympia, 664 42 Brno. 

7.4. Hlavní cenou losovanou v GRAND FINÁLE je nový automobil Mercedes-Benz, 
třídy A 180 d, nebo renta, při které bude výherci hlavní ceny vyplácena pravidelná 
měsíční částka 50.000,- Kč po dobu jednoho roku, tj. po dobu dvanácti po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. 

7.5. Při uplatnění práva na hlavní cenu soutěže je účastník (dále jen „výherce hlavní ceny“) 
po prokázání splnění podmínek pro výhru povinen se rozhodnout, zda si jako výhru 
vybírá automobil Mercedes-Benz, třídy A 180 d, nebo rentu, při které bude výherci hlavní 
ceny vyplácena pravidelná měsíční částka 50.000,- Kč po dobu jednoho roku. Toto své 
rozhodnutí stvrdí písemně do protokolu o určení hlavní ceny s tím, že toto rozhodnutí 
o hlavní ceně je nevratné. 

7.6. Pořadatel předá výherci hlavní ceny, který si vybral nový automobil Mercedes-Benz, 
typ A 180 d, do 90 dnů od losování v GRAND FINÁLE, uplatnění výhry a splnění 
podmínek uvedených v tomto článku, a to v místě, které bude s výhercem sjednáno. 
O termínu předání bude výherce hlavní ceny vyrozuměn dle volby pořadatele, písemně, 
e-mailem, telefonicky na kontaktní údaje, které je mu výherce hlavní ceny povinen sdělit. 
Výherce hlavní ceny je při předání automobilu povinen poskytnout nezbytnou součinnost 
a dává pořadateli souhlas použít předání automobilu pro reklamní účely. Přepis 
automobilu na výherce hlavní ceny proběhne bez zbytečného odkladu. Výherce hlavní 
ceny je povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost potřebnou pro přepis 
automobilu na svoji osobu. Pořadatel není povinen předat automobil dříve, než dojde 
k přepisu automobilu na výherce hlavní ceny. Pokud k přepisu a následnému předání 
nedojde do šesti měsíců od losování GRAND FINÁLE, a to z důvodu neposkytnutí 
součinnosti výherce hlavní ceny, právo výherce hlavní ceny na výhru zaniká. 

7.7. Pořadatel neodpovídá výherci hlavní ceny za vady automobilu Mercedes-Benz, 
typ A 180 d. Výherce hlavní ceny převzetím automobilu přebírá také veškerá práva 
k uplatnění vad, které měl pořadatel a je povinen uplatňovat vady u prodejce automobilu, 
kdy je mu zároveň s automobilem předávána veškerá dokumentace potřebná 
k uplatnění vad. 

7.8. Výherce hlavní ceny, který si vybere rentu, při které bude výherci hlavní ceny vyplácena 
pravidelná měsíční částka 50.000,- Kč po dobu jednoho roku, je při určení volby povinen 
sdělit číslo účtu, na který chce rentu zasílat. Pořadatel začne rentu zasílat následující 
měsíc po losování GRAND FINÁLE a určení hlavní ceny. V případě, že číslo účtu 
uvedené výhercem hlavní ceny nebude funkční a platba se pořadateli vrátí, uvědomí 
pořadatel výherce hlavní ceny dle své volby písemně, e-mailem nebo telefonicky na 
kontaktní údaje, které pořadateli sdělí, že se platba při odeslání na uvedený účet vrátila 
a zároveň ho vyzve, aby ve lhůtě jednoho týdne písemně na adresu sídla pořadatele 
sdělil nové číslo účtu. Nesdělí-li výherce hlavní ceny ve stanovené lhůtě nové číslo účtu, 
jeho právo na výhru, tj. výplatu pravidelné měsíční renty, zaniká. Pořadatel začne 
vyplácet rentu následující měsíc po obdržení nového čísla účtu a doby výplaty renty se 
podle počátku vyplácení upraví. Tento postup se použije i pro případ, že by nové číslo 
účtu nebylo opětovně funkční. Pokud výherce hlavní výhry uvede i třetí číslo účtu, které 
nebude funkční, právo na výhru zaniká a pořadatel není povinen rentu vyplácet. 
Výherce, který si jako hlavní výhru zvolil rentu, je povinen dle zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaplatit z částky překračující 10.000,- Kč 
daň z příjmů, kterou za něho ve formě srážkové daně odvádí pořadatel soutěže. Výherci 
tedy bude vyplácena pravidelná měsíční renta ponížená o tuto daň, tj. pořadatel 



vynásobí pravidelnou měsíční rentu počtem měsíců (12 měsíců) a od této částky odečte 
10.000,- Kč. Z výsledné částky odečte vypočtenou daň. Ke zbylé částce připočte 
10.000,- Kč a výsledný součet vydělí počtem měsíců, po které bude renta vyplácena (12 
měsíců). Výsledná částka bude skutečnou výší, která bude výherci pravidelně vyplácena 
po dobu dvanácti měsíců. 

7.9. Po skončení losování vyhotoví odpovědná osoba zápis o průběhu losování, do kterého 
uvede průběh losování, specifikaci jednotlivých losovacích lístků, specifikaci výherců 
a tento zápis podepíše. 

 
8.  Kolo štěstí 
 
8.1. Účastník, který bude vylosován v losování podle bodu 5.2. nebo 6.3. těchto pravidel, má 

(také) právo přistoupit ke kolu štěstí a na něm si zatočit. Organizaci točení kolem štěstí 
řídí vždy obsluha konkrétní provozovny.  

8.2. Kolem štěstí, které je umístěno v provozovně a kterým vzniká účastníkovi soutěže právo 
si zatočit podle těchto pravidel, bude rozděleno na pole s různými výhrami, a to v podobě 
finanční hotovosti od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč. Konkrétní výhra bude určena kolem 
štěstí. 

8.3. Kolo štěstí musí účastník roztočit tak, že se alespoň jednou zatočí okolo. Po ukončení 
pohybu kola štěstí se toto zastaví na jednom z polí (tj. bude ukázáno na jedno konkrétní 
pole, podle kterého se určí konkrétní výhra).  

8.4. Výhra na kole štěstí bude účastníkovi předána provozovatelem bez zbytečného odkladu 
v hotovosti.  

8.5. Průběh a výsledky kola štěstí budou zachyceny v zápise dle bodu 5.4. nebo 6.5. těchto 
pravidel.  

 
9.  Osobní údaje 
 
9.1. Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel shromažďovat, 

uchovávat a případně i zpracovávat údaje, a to jméno, příjmení, telefonický kontakt, 
emailový kontakt a jeho kontaktní osobní adresu trvalého pobytu, kdy tyto údaje využije 
pořadatel primárně k evidenci řádně přihlášených účastníků soutěže, a v případě výhry 
konkrétního účastníka, k domluvě s ním v souvislosti s předáním a uplatněním výhry. 
Dále bere účastník na vědomí, že vedle výše uvedených kontaktních údajů bude 
pořadatel zpracovávat i veškeré osobní údaje, které v souvislosti s účastí na soutěži 
pořadateli poskytl a jež vyplývají z podstaty soutěže, tedy zejména fotografie a videa, a 
to vždy výlučně za účelem realizace a prezentace této soutěže, včetně reklamy a 
prezentace na internetu a sociálních sítích. Zpracování těchto osobních údajů 
pořadatelem je nezbytné pro zajištění účasti účastníka, pro realizaci samotné soutěže a 
je součástí podmínek soutěže.  

9.2. Účastník je srozuměn rovněž s tím, že podmínkou pro získání výhry je aktivní součinnost 
účastníka při vyhotovování obrazových záznamů účastníka pořízených v souvislosti 
s touto soutěží, zejména při předávání výhry pořadatelem, kdy tyto obrazové záznamy 
je pořadatel oprávněn využít pro účely vlastní prezentace a reklamy, včetně reklamy 
a prezentace na internetu a sociálních sítích, a to i po skončení vlastního trvání soutěže, 
nejdéle však po dobu tří let od ukončení soutěže.  

9.3. Účastník rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu 
zpracovávány prostřednictvím dalších zpracovatelů, a to pro účely realizace soutěže 
a předání výhry. Konkrétní seznam zpracovatelů a údajů účastníka těmito 
zpracovávaných poskytne pořadatel na žádost účastníka.  



9.4. Na základě pořadatelových oprávněných zájmů na zlepšování jeho služeb je dále 
pořadatel oprávněn na účastníkem poskytnuté kontaktní údaje zasílat jak v průběhu 
soutěže, tak i po jejím skončení obchodní sdělení týkající se produktů či služeb 
pořadatele. Poskytnutí kontaktních údajů za těmito účely však není povinné, pokud 
účastník v budoucnu změní názor, je tak oprávněn proti tomuto způsobu zpracování 
kdykoliv vznést námitku. V takovém případě se pořadatel zavazuje s takovým 
zpracováním bez dalšího přestat. 

9.5. Účastníkovi v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci soutěže svědčí 
tato základní práva: 

a. právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době 
a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

 

b. právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 

 

c. právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, 
aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich 
zpracování omezeno; 

 

d. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost 
u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; 

 

e. právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, 
pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké 
riziko pro jeho práva a svobody. 

 
10. Závěrečná ustanovení 
 
10.1. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže. O 

jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 
Slosovací lístky bude pořadatel archivovat po dobu 15 dnů od ukončení soutěže. 
Pořadatel přijímá reklamace po dobu 15 dnů od ukončení soutěže.  

10.2. S ohledem na pandemickou situaci související s virem SARS covid 19 může v době 
trvání soutěže dojít v rámci epidemiologických opatření veřejné moci k uzavření 
provozovny, popřípadě k přijetí takových omezujících opatření, že konání soutěže bude 
znemožněno, a to buď úplně, nebo tak, že obsah soutěže nebude možno naplnit, např. 
omezením počtu osob v provozovně, omezením provozní doby apod. V tomto případě 
se doba trvání soutěže prodlužuje o dobu, po kterou byla provozovna rozhodnutím 
veřejné moci uzavřena, nebo bylo konání soutěže znemožněno. V případě, že 
k uzavření provozovny, nebo omezení konání soutěže dojde v době, kdy bude do 
uplynutí doby soutěže scházet méně než 14 dnů, bude vždy trvání soutěže prodlouženo 
o 14 dnů. V případě, že s ohledem na pandemickou situaci související s virem SARS 
covid 19 bude evidentní, že přijatá omezení budou trvat delší dobu a dokončení soutěže 
bude postrádat smysl, vyhrazuje si pořadatel v takovém případě soutěž ukončit.  

10.3. Pořadatel tímto upozorňuje účastníky soutěže, že dle § 10 odst. 1 písm. ch) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může mít výhra za následek vznik daňové povinnosti. 
Případný výherce si řeší daňové aspekty výhry výhradně sám a pořadatel nenese 
žádnou odpovědnost za daňové aspekty výhry. 



10.4. Účastník, jakožto spotřebitel, je také oprávněn řešit případné spory s pořadatelem 
prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je 
Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou 
uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u pořadatele, který je 
povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 
roku ode dne, kdy účastník (spotřebitel) uplatnil reklamaci u pořadatele. Veškeré 
informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na 
internetových stránkách www.coi.cz.“ 

 
 
V Brně, dne 19.10.2022 
 
 


