
Pravidla soutěže 

1. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je kandidát na prezidenta České republiky, Ing. Vratislav 

Kulhánek, rok narození 1943, který se bude účastnit volby prezidenta republiky v lednu 2018 (dále 

jen „organizátor“). 

2. Doba platnosti soutěže 

Soutěž bude probíhat od 29. června 2017 do 31. října 2017 

Vítěz bude vyhlášen dne 30. listopadu 2017 v 16.00 hodin. 

3. Působnost pravidel 

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v těchto pravidlech. 

4. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba oprávněná podepsat petici podporující 

kandidaturu organizátora na prezidenta republiky ve volbách konaných v lednu 2018, která řádně 

vyplní a podepíše tuto petici (dále jen „účastník“). 

5. Pravidla soutěže 

5.1. Výherce soutěže bude vybrán tak, že nejdříve bude vylosováno číslo petičního archu a 

následně bude vylosováno pořadové číslo účastníka na petičním archu. Do slosování bude 

zařazeno tolik čísel, kolik je na vylosovaném petičním archu podepsaných účastníků. Je-li na 

vylosovaném petičním archu pouze jeden účastník, stává se vítězem soutěže bez dalšího 

losování.  

5.2. Výhrou v soutěži je: 

Osobní automobil tovární značky Škoda, typ Octavia.  

5.3. Slosování bude provedeno a výhra předána výherci pouze v případě, že petici na podporu 

kandidatury organizátora na funkci prezidenta republiky ve volbách konaných v lednu 2018 

platně podpoří svým podpisem nejméně 50.000 (slovy: padesát tisíc) občanů České republiky. 

Celkový počet občanů platně podporujících petici na podporu kandidatury organizátora na 

funkci prezidenta republiky ve volbách konaných v lednu 2018 pro účely těchto pravidel 

odpovídá celkovému počtu občanů oprávněných volit prezidenta republiky podepsaných na 

petici započítaných Ministerstvem vnitra České republiky postupem dle ustanovení § 25 

zákona č. 275/2015 Sb., o volbě prezidenta republiky. 

5.4. V případě, že celkový počet občanů platně podporujících petici na podporu kandidatury 

organizátora na funkci prezidenta republiky ve volbách konaných v lednu 2018 nebude 

odpovídat výši uvedené v předchozím odst. 5.3. a/nebo Ministerstvo vnitra České republiky 

kandidátní listinu pro organizátora z tohoto nebo i jiného důvodu odmítne, soutěž tím končí a 

slosování výhry neproběhne; žádný ze soutěžících není v takovém případě oprávněn pro 

organizátorovi cokoli požadovat. 

6. Oznámení výherců, výhry 

6.1. Jméno výherce bude oznámeno na kanálu politické strany Občanská demokratická aliance na 

internetovém portálu www.youtube.com a následně na profilovém účtu této strany na sociální 

síti www.facebook.com. 



6.2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo předem vybrat jednotlivé výhry, kdy účastník soutěže 

souhlasí zapojením do soutěže s tím, že nemá právo nárokovat si jinou výhru, než která mu 

bude přidělena nebo která je uvedena v pravidlech soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn 

zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech a profilech politické 

strany Občanská demokratická aliance na sociálních sítích, popř. webových stránkách, včetně 

kanálů na internetovém portálu www.youtube.com. 

6.3. Organizátor výherce upozorní na výhru též formou doporučené poštovní zásilky. Výherce je 

povinen kontaktovat organizátora ve lhůtě 31 dní ode dne odeslání vyrozumění za účelem 

dohodnutí termínu převzetí výhry v místě určeném organizátorem. V případě, že výherce 

soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 31 dnů po odeslání vyrozumění, 

vyhrazuje si organizátor právo předání výhry odmítnout. Výherce může organizátora 

kontaktovat písemně na adrese: Ing. Vratislav Kulhánek, Občanská demokratická aliance, 

Masarykovo nábřeží 235/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, nebo na dalších kontaktních 

údajích, které mu k tomu organizátor ve vyrozumění sdělí. 

6.4. Lhůta pro předání výhry výherci činí 31 dní ode dne, kdy organizátor obdrží reakci výherce dle 

předchozího odst. 6.3. Neposkytne-li výherce v této době součinnosti nutnou k převzetí výhry, 

jeho nárok na výhru tím zaniká. 

7. Osobní údaje 

7.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), 

pro případ, že by byl vylosován jako výherce, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

jím nahlášených v rámci soutěže a uvedených v petici na podporu organizátora na prezidenta 

republiky ve volbách konaných v lednu 2018 za účelem předání výhry či řešení jiných otázek 

spojených se soutěží. Správcem osobních údajů je organizátor. Ke zpracování osobních údajů 

dle těchto pravidel dojde pouze u výherce soutěže, a to při a po jeho určení. Údaje ostatních 

soutěžících, které jsou uvedeny v petici na podporu organizátora na prezidenta republiky ve 

volbách konaných v lednu 2018, nebudou pro účely této soutěže nijak zpracovávány a bude 

s nimi nakládáno pouze tak, jak předpokládá zákon č. 275/2015 Sb., o volbě prezidenta 

republiky. 

7.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí 

doručenou na adresu: Ing. Vratislav Kulhánek, Občanská demokratická aliance, Masarykovo 

nábřeží 235/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho 

doručení. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze 

soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo 

přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat 

nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných 

právních předpisů. 

7.3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení 

svých práv. 

7.4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, 

organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, 

a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) 



v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném organizátorovi a 

s využitím k propagačním účelům. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 

8.2. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 

ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

8.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je 

dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora. 

8.4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, 

předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku 

na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při 

podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka. 

8.5. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby 

vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 

18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. 

8.6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě jakýchkoli nejasností se 

soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookovou stránku organizátora nebo uvedené 

politické strany na adresách https://www.facebook.com/kulhaneknahrad/ 

a https://www.facebook.com/ODASTRANA. 

8.7. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29. června 2017. 
 
 


