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Pravidla soutěže „Vánoční soutěž s ČEZ Teplárenskou 2019“ 
 
1. Organizátor soutěže a soutěžní období 
Organizátorem soutěže je společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30, 
Říčany, PSČ 251 01, IČO 27309941, DIČ CZ27109941, vedená u Městského soudu v Praze spis. 
zn. B 17910 (dále jen „organizátor“). Organizátor organizuje soutěž o věcné ceny s názvem 
„Vánoční soutěž s ČEZ Teplárenskou 2019“ (dále jen „soutěž“), a to v období od 18. 11. 2019 
do 4. 12. 2019 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na webových stránkách 
www.cezteplarenska.cz (dále jen „webové stránky soutěže“). 
 
2. Pravidla soutěže 
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové 
stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který 
může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti 
se soutěží, včetně online prostředí. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná 
úplná a konečná. 
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími 
pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí 
právním řádem České republiky. 
 
3. Podmínky účasti v soutěži 
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám, které jsou starší 18 let a trvale žijí na území 
České republiky a v ostatních zemích Evropské unie. 
Konkrétní fyzická osoba se může do soutěže registrovat pouze jednou po celé období trvání 
soutěže. 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci. Pokud bude 
organizátorem zjištěna účast zaměstnance nebo rodinného příslušníka zaměstnance, bude 
tento ze soutěže vyloučen. 
Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 
pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech 
soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné 
nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to 
bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede 
nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát 
s pozměněnými údaji o své osobě. 
 
4. Jak se soutěže platně zúčastnit 
Soutěžící hlasuje pro jeden z jedenácti subjektů z regionů, ve kterých působí ČEZ 
Teplárenská, a.s. Motto akce je: Zahrajte si na Ježíška společně s ČEZ Teplárenská, a.s., a 
pomozte nám obdarovat potřebné. Nejenom, že uděláte dobrou věc, ale můžete vyhrát i 
lístky na kulturní akci. Svým hlasováním určíte pořadí subjektů a výši finančního daru, který 
ČEZ Teplárenská, a.s. poskytne vybraným subjektům (rozmezí finančních darů je 10 000 až 
50 000 Kč).  Subjekty, pro které je možné hlasovat, jsou zveřejněny na webových stránkách 
soutěže. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky 
uvedené v bodu 4. pravidel soutěže.   
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5. Výhra za účast v soutěži  
Do soutěže je organizátorem vloženo 10 cen. Jedná se dárkové poukázky na kulturní akce 
v síti Ticketportal. 
 
6. Určení výherce a podmínky získání výher 
Výhru získává každý dvacátý pátý účastník soutěže, který splnil všechny podmínky kladené 
organizátorem soutěže. Každý výherce získává dvě dárkové poukázky na kulturní akce v síti 
Ticketportal. 
Výherci budou do 14 dnů od ukončení soutěže kontaktování na e-mailové adrese uvedené 
při registraci do soutěže za účelem dohodnutí způsobu předání výhry. Pokud se výherce 
neozve organizátorovi soutěže do tří měsíců ode dne kontaktování stran domluvení předání 
výhry, bude kontaktován jiný výherce (dle klíče – každý dvacátý pátý účastník). 
 
7. Práva a povinnosti 
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek 
soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to 
i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z 
technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na 
výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, 
ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena. 
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny mailové adresy 
nebo jejího nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně 
příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. 
 
8. Zpracování osobních údajů 

Organizátor zpracovává osobní údaje (v rozsahu e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresa 
pro doručování) soutěžících pro tyto účely: 
a) organizace soutěže a její následné plnění (vyhodnocení) ve lhůtě tří let od ukončení 
soutěže. Informace o zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupné na webové stránce 
společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. https://www.cezteplarenska.cz/cs/o-
spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju 
b) nabídky produktů a služeb formou zasílání elektronického obchodního newsletteru a další 
obchodní a marketingové účely organizátora. Účastník soutěže dává organizátorovi v 
souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa 
a e-mailová adresa, které organizátorovi, v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne. 
Souhlas uděluje na dobu 1 roku ode dne registrace v soutěži. Svůj souhlas může soutěžící 
kdykoliv odvolat, a to doručením požadavku na e-mailovou adresu: cezteplarenska@cez.cz.  
Poskytnutí osobních údajů je svobodné a dobrovolné a nelze ho ničím podmiňovat. Soutěžící 
si je vědom svých práv ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“), zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že 
organizátor, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se ZZOÚ, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, 
opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů, a to doručením svého požadavku na 
e-mailovou adresu: cezteplarenska@cez.cz. Okamžikem doručení písemného požadavku 
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soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z 
další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím 
předáním. 
c) rozeslání vánočního přání s dárkem zákazníkům společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. 
Organizátor zpracovává osobní údaje (v rozsahu e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresa 
pro doručování) po dobu smluvního vztahu na základě oprávněného zájmu. 
 
9. Zdůvodnění vypsání soutěže 
Cílem soutěže je zviditelnit společnost ČEZ Teplárenská v regionech, kde působí a zároveň 
subjektům zapojeným do soutěže finančním darem přispět na nákup vybavení a dále zapojit 
obyvatele regionů do spolurozhodování o tom, jakou částku daný subjekt získá. Vánoční 
soutěž byla schválena na poradě vedení společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., která se konala 2. 
10. 2019 v Říčanech. 
 


