
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ ENTERIA A.S. 

(„Pravidla“) 
 
Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel soutěží pořádaných společností enteria a.s. na sociálních 
sítích. Zkrácené znění pravidel na propagačních Příspěvcích určených Soutěžícím je třeba vykládat v 
souladu s těmito Pravidly.  
 
1. Kdo soutěže pořádá? 

Pořadatelem soutěží je společnost enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČO: 27537790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, spisová značka B 2770 („Pořadatel“). 

2. Kde jsou soutěže vyhlašovány a kde probíhají? 
Soutěže jsou vyhlašovány v soutěžních příspěvcích uveřejněných Pořadatelem na sociálních sítích 
Facebook („FB“) a Instagram („IG“) na účtu kterékoli ze společností holdingu enteria („Příspěvky“). 
Mezi společnosti holdingu enteria patří především tyto společnosti: enteria a.s., Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., HROCHOSTROJ a.s., MARHOLD a.s., Hroší stavby Morava a.s., KVIS Pardubice 
a.s., INSTAV Hlinsko a.s., TORAMOS s.r.o., Obalovna Chvaletice a.s. a DEPRO REAL s.r.o. 

3. Kdo může soutěžit? 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která:  
(a) je starší 15 let; a 
(b) má doručovací adresu na území České republiky; a 
(c) souhlasí se způsobem předání výhry stanoveným níže v bodu 9. těchto Pravidel; a 
(d) dodrží podmínky těchto Pravidel a další podmínky a pravidla vyplývající z konkrétního typu 
 soutěže stanovené v Příspěvku; a 
(e) disponuje profilem na sociální síti Facebook (chce-li se účastnit FB soutěže); a/nebo 
(f) disponuje profilem na sociální síti Instagram (chce-li se účastnit IG soutěže)  
(„Soutěžící“). 

4. Co je možné vyhrát? 
Výhru nebo výhry, které je možné v soutěži získat zveřejní Pořadatel vždy při vyhlášení soutěže 
v konkrétním Příspěvku.  

5. Jak dlouho soutěž trvá? 
Každá soutěž trvá pouze po dobu, která je vymezena v Příspěvku. 

6. Jak soutěže probíhají? 
Pořadatel vyhlásí soutěž uveřejněním Příspěvku o soutěži na FB nebo IG. Soutěžní úkol vždy 
vyplývá ze zadání popsaného v Příspěvku (soutěžním úkolem může být např. zodpovězení otázky 
položené Pořadatelem v Příspěvku do komentáře pod Příspěvek, označení příspěvku na FB či IG 
Pořadatelem určeným způsobem, např. hashtagem, pořízení fotografie dle zadání v Příspěvku ad. 
dle konkrétního zadání). 

7. Jak budou určeni a zveřejněni výherci soutěží? 
Výherce soutěží určuje interní komise PR oddělení Pořadatele na základě losu, pokud není 
v konkrétním Příspěvku stanovené jiné určení výherců konkrétní soutěže (např. určení výherců na 
základě posouzení kritérií originality, nápaditosti, vtipu či splnění dalších podmínek), a to do 14 dnů 
ode dne uplynutí doby trvání soutěže.  
Výherce soutěže zveřejní Pořadatel v komentáři pod Příspěvkem označením jeho FB nebo IG profilu. 

Výherci soutěže jsou povinni kontaktovat Pořadatele na základě výzvy Pořadatele, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů a dohodnout si způsob předání výhry dle bodu 8. těchto Pravidel. Pokud 
se výherce s Pořadatelem nedohodne nebo se Pořadateli nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve 
prospěch Pořadatele. 

8. Jak bude výhra výherci předána? 
Předání výhry výherci soutěže probíhá některým z následujících způsobů: 
(a) osobní předání výhry na adrese sídla Pořadatele: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice; a/nebo 
(b) doručení výhry na adresu uvedenou Soutěžícím v České republice. 
Na výběru způsobu předání výhry se Pořadatel a Soutěžící dohodnou. Nedohodnou-li se však do 14 
dnů ode dne zveřejnění výherců, je Pořadatel oprávněn zvolit způsob předání sám. 
Je-li dohodnut či určen způsob předání výhry osobním převzetím dle písmene (a) výše, je výherce 
povinen vyzvednout si svou výhru nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu bylo Pořadatelem 



oznámeno vítězství v soutěži. Nedostaví-li se výherce v uvedené lhůtě pro výhru v uvedené lhůtě, 
jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Pořadatelem 
jinak). 
Je-li dohodnout či určen jako způsob předání výhry její doručení dle písmene (b) a nepřevezme-li si 
výhru, jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne 
s Pořadatelem jinak). 
Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci 
soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak. 

9. Kdo může být ze soutěže vyloučen a proč? 
Pořadatel může rozhodnout o vyloučení Soutěžícího ze soutěže, který: 
(a) porušuje tato Pravidla, pravidla uvedená v Příspěvku či nesplňuje podmínky v těchto Pravidlech 

či Příspěvcích stanovené; 
(b) jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby či porušuje nebo ohrožuje jejich 

právem chráněné zájmy; 
(c) jedná v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy. 

10. Jaká jsou další práva Pořadatele? 
Pořadatel může soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit 
tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel 
Soutěže. 
Pořadatel soutěže je oprávněn dále libovolně využívat zaslané informace (komentáře). 

11. Fotografie Soutěžících a jiná autorská díla v soutěžích 
(a) Jedná-li se v konkrétním případě o soutěž, v rámci které Soutěžící prezentují či Pořadateli 

zasílají fotografická či jiná díla, která jsou předmětem práv duševního vlastnictví (společně 
„Dílo“), přihlášením jakéhokoli Díla do soutěže Soutěžící prohlašuje a zaručuje Pořadateli 
zejména, že (i) je vlastníkem veškerých práv k Dílu potřebných k použití Díla v soutěži za 
podmínek stanovených v těchto Pravidlech; a že (ii) je oprávněn s Dílem nakládat bez 
jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení; a že (iii) zasláním Díla Pořadateli neporušuje 
práva žádné třetí osoby ani do takových práv žádným jiným způsobem nezasahuje. Není-li 
Soutěžící autorem Díla, je povinen sdělit Pořadateli tuto skutečnost, jakož i jméno a příjmení 
autora Díla a na vyžádání případně i další informace. 

(b) Do soutěže lze přihlásit pouze Dílo, které není zatíženo žádnými právními vadami ani právy 
třetích osob, které by mohly bránit v udělení licence popsané blíže v písmeni (d) tohoto bodu. 

(c) Je-li v rámci Díla zachycena jakákoli osoba, prohlašuje Soutěžící, který Dílo do soutěže přihlásil 
či jej v souvislosti se soutěží jinak prezentuje, a zaručuje Pořadateli, že zachycená osoba udělila 
souhlas k využití její podobizny pro účely užití Díla v soutěži, jakož i s jejím dalším využitím 
způsobem stanoveným v těchto Pravidlech (zejm. v případě úspěchu Soutěžícího v soutěži). 

(d) Přihlášením Díla do soutěže Soutěžící: 

• poskytuje Pořadateli bezúplatnou, výhradní, celosvětovou licenci k užití Díla k jakýmkoli 
účelům, komerčně i nekomerčně, celosvětově a bez časového omezení od okamžiku 
doručení Díla Pořadateli, včetně práva začleňovat Dílo do jiných děl, jakož i toto jakýmkoli 
způsobem upravovat, to vše zcela nebo zčásti (dále též jen „Licence“); a 

• s Pořadatelem sjednává a souhlasí, že Pořadatel není povinen Licenci využít a/nebo Dílo 
jakýmkoli způsobem použít; a 

• s Pořadatelem sjednává a souhlasí, že Licence se uděluje jako výhradní s tím, že Pořadatel 
má právo Licenci i bez jakéhokoliv dalšího souhlasu Soutěžícího postoupit třetí osobě a že 
Soutěžící nemá právo Dílo užívat, ať již samostatně nebo formou poskytnutí licence třetím 
osobám. 

(e) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze soutěže a jeho 
odstranění, a to zejména z důvodu rozporu s Pravidly a/nebo rozporu s prohlášeními 
Soutěžícího. 

(f) Soutěžící odpovídá Pořadateli za jakoukoli újmu vzniklou případně Pořadateli v důsledku 
nepravdivosti, nesprávnosti či neúplnosti jakéhokoli prohlášení Soutěžícího uvedeného v tomto 
článku těchto Pravidel, a to v plném rozsahu. 

12. Zpracování osobních údajů Soutěžících 
(a) Pořadatel soutěže je správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za 

tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné. 



(b) Soutěžící svým zapojením do soutěže bere na vědomí, že není nutné po něm vyžadovat zvláštní 
souhlas ke zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů v souladu s těmito Pravidly 
je nezbytné ke splnění účelu soutěže, a je tedy nutnou podmínkou účasti v soutěži. 

(c) Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem 
realizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům, a splnění povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů, 
nejdéle však po dobu dvou měsíců ode dne uplynutí doby trvání každé soutěže. 

(d) Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely 
realizace soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, 
případně sdělenou přezdívku na sociální síti FB či IG, odkaz na jejich účet na sociální síti, a 
sdělenou doručovací adresu, telefonní číslo a příp. e-mail. 

(e) V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména: 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem 
zpracování osobních údajů oprávněný zájem Pořadatele či třetí strany; a 

• na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o 
Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a 

• na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou 
Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a 

• na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho 
osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je 
zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a 

• na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete 
přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má 
Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů. 

(f) Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele 
prostřednictvím emailové adresy: gdpr@enteria.cz. 

13. Závěrečná ustanovení 
(a) Soutěže vyhlašované Pořadatelem nejsou žádným způsobem organizovány, podporovány, 

sponzorovány, spravovány, spojeny s, ani přidruženy k sociální síti FB ani IG ani jejím 
provozovatelům a provozovatelé FB ani IG za soutěž a její průběh nenesou žádnou 
odpovědnost.  

(b) Soutěžící berou na vědomí, že výhra v soutěži není dle ustanovení § 2874 občanského 
zákoníku právně vymahatelná. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Soutěžící ani výherci 
nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění. 

(c) Pořadatel není povinen předat Soutěžícímu výhru v případě, že zjistí či bude mít důvodné 
podezření, že výhry Soutěžící dosáhl jednáním, kterým porušil obecné závazné právní předpisy, 
či je nekalé, podvodní či v rozporu s Pravidly. 

(d) Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se soutěží se řídí právním řádem České republiky. 
 
V případě jakýchkoliv nejasností mohou Soutěžící či jakékoli další osoby kontaktovat Pořadatele na této 
emailové adrese: eva.bouskova@enteria.cz 
 
Tato Pravidla jsou účinná od 9.4.2021. 


