
 
 
 

Pravidla soutěže 
(dále také jen „Pravidla“) 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Tento dokument obsahuje pravidla marketingové akce „Inspirace Heureka“ (dále jen 
„soutěž“). 

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 
Praha 8, IČ 078 22 774, DIČ CZ07822774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24131 (dále jen „pořadatel“), která provozuje cenový 
srovnávač a nákupní rádce Heureka.cz dostupný na www.heureka.cz (dále jen 
„Heureka.cz“). 

2. ÚČASTNÍK 

2.1 Zúčastnit soutěže se může každá fyzická osoba – spotřebitel (dále jen „účastník“). 

2.2 Osoby mladší 18 let jsou oprávněny zúčastnit se soutěže jen za předpokladu, že již dosáhly 
věku, kdy právní jednání podmiňující účast v soutěži jsou přiměřené rozumové a volní 
vyspělosti nezletilých stejného věku, nebo za předpokladu, že k účasti v soutěži jim byl 
udělen souhlas zákonného zástupce. O naplnění těchto podmínek je pořadatel oprávněn 
požadovat potvrzení, a v případě že mu nebude na výzvu předloženo, je oprávněn danou 
osobu z účasti v soutěži vyloučit. 

2.3 Soutěže se neúčastní zaměstnanci případně jiné spolupracující osoby pořadatele, jakož i 
osoby blízké těchto osob.  

3. TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

3.1 Soutěž probíhá od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021. 

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit trvání soutěže, omezit nebo rozšířit 
maximální počet cen nebo soutěž i bez uvedení důvodu zrušit.  

4. VÝHRA 

4.1 Cenou pro výherce (dále jen „výhra“) v soutěži je 1000 Kč a uveřejnění fotografie na 
příslušné stránce heureka.cz. 

5. ÚČAST V SOUTĚŽI 

5.1 Účast v soutěži je dobrovolná a nevyžaduje poskytnutí žádného vkladu ani jiného plnění 
pořadateli. Dodržování Pravidel však je podmínkou pro účasti v soutěži a poskytnutí výhry 
účastníkovi, jenž byl vybrán jako výherce. 

5.2 Účast v soutěži vzniká účastníkovi, který splňuje podmínky dle těchto Pravidel, v okamžiku, 
když na facebookové stránce portálu Heureka.cz okomentuje soutěžní post, kam přiloží 
příslušnou fotografií. 
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6. URČENÍ VÝHERCE 

6.1 Výhru může získat ten účastník, který bude interně vybrán marketingovým oddělením 
společnosti podle: 

• kvality fotografie, 

• její oblíbenosti formou liků uživatelů Facebooku, 

• vhodnosti dané fotografie pro účely portálu Heureka.  

6.2 Účastník může získat výhru jen za předpokladu, že je fanouškem stránek 
https://www.facebook.com/heureka.cz .  

7. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 

7.1 Účastník má právo kdykoli odmítnout účast v soutěži. 

7.2 Informace o zpracování osobních údajů účastníků a právech účastníků z toho plynoucích 
jsou k dispozici na https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-
pro-zakazniky/ochrana-soukromi. 

7.3 Účastník není oprávněn účastnit se soutěže způsobem odporujícím těmto Pravidlům nebo 
aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na 
účastníka, nebo poškodit dobré jméno pořadatele.  

7.4 Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených 
k získání neoprávněné výhody v soutěži se zakazuje. Porušení uvedeného zákazu anebo 
důvodné podezření o takovém porušení bude pro pořadatele důvodem pro nepřiznání 
anebo neposkytnutí výhry. 

7.5 Účastník výslovně bere na vědomí, že pořadatel má právo kdykoli i bez předchozího 
upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany účastníka ukončit či 
omezit účast účastníka v soutěži nebo nepřiznat mu nárok na výhru, a to zejména v případě, 
že: 

7.5.1 účastník nesplňuje podmínky pro účast v soutěži; 

7.5.2 účastník porušuje tato Pravidla soutěže 

7.6 Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové 
sítě, včetně avšak ne výlučně s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídá za 
případné nedoručení výhry, pokud byla zaslána na účet, který pořadatel sdělil účastník. 

7.7 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
Pořadatel nezodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, 
průběhu a vyhodnocení soutěže dle těchto Pravidel. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

8.1 Pořadatel má právo požadovat, aby účastník doložil svou totožnost, a to zejména v případě, 
že účastník byl vybrán jako výherce výhry. Pro tyto účely může pořadatel požadovat 
předložení platného občanského průkazu účastníka nebo jiného dokladu totožnosti. 
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V případě, že účastník neposkytne pořadateli požadované doklady, pak je pořadatel 
oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. 

8.2 Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z 
důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby či jiného důležitého důvodu. Pokud 
z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit 
správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod soutěže, anebo nebude moci 
soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, 
ukončit, upravit, nebo pozastavit soutěž.  

9. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

9.1 Výherce je povinen poskytnout nebo potvrdit pořadateli následující pravdivé údaje o své 
osobě:  

9.1.1 jméno a příjmení, 

9.1.2 datum narození, 

9.1.3 adresu bydliště (ulice, číslo popisné, obec, PSČ), 

9.1.4 číslo účtu. 

9.2 Výhra bude účastníkovi zaslána do 21 dní od oznámení o tom, že byl vybrán jako výherce. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Pořadatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Pravidel. Účinnost změn 
nastává zveřejněním, ledaže by pořadatel uvedl jinak. 

10.2 Pokud jakékoliv ustanovení těchto Pravidel je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení 
těchto Pravidel a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na 
platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Pravidel. Pořadatel 
v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným 
ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. 

10.3 Tato Pravidla a vztah mezi pořadatelem a účastníkem se řídí právním řádem České 
republiky. V případě soudního řešení sporů mezi pořadatelem a účastníkem je příslušný 
obecný soud pořadatele. Tato Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce.  

10.4 Jakákoliv komunikace mezi pořadatelem a účastníkem probíhá elektronicky formou 
elektronické pošty (e-mailu). 

Účastník souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Pravidel jsou poskytovány v jiné textové 
podobě, tj. nikoli v listinné podobě, ale pouze elektronicky. Účastník je oprávněn si tyto Pravidla 
uložit a vytisknout. Tato Pravidla budou k dispozici online na adrese 
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/pruvodce-heurekou/specialni-nabidky/udelejte-
ze-sveho-mazlicka-hvezdu-internetu po dobu trvání soutěže a následujících 30 dní. 

10.5 Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 30. 4. 2021. 

 


