
Fotosoutěž „Cesta“ 
 
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

1.1  Pořadatelem a organizátorem soutěže je Olivova nadace, IČO: 43751881, se sídlem Olivova 

224/108, 251 01 Říčany, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 43 (dále jen „Organizátor“).  

  

2. TERMÍN TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

2.1  Soutěž probíhá v termínu od 1.2.2023 do 30.6.2023 včetně (dále jen „Termín soutěže“), přičemž 

pro účast v soutěži je rozhodující datum doručení e-mailu na adresu určenou Organizátorem.  

  

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE A PODMÍNKY ÚČASTI  
3.1  Soutěže se může dobrovolně zúčastnit žák základní či střední školy, který splní veškeré podmínky 

soutěže a v Termínu soutěže zašle výhradně prostřednictvím e-

mailové adresy reditel@olivovanadace.cz soutěžní fotografii ve formátu JPG a poskytne své údaje v 

rozsahu jméno, příjmení, věk, e‐mailová adresa, telefon a doručovací adresa (dále jen „Účastník“).  

3.2  Účastník je způsobilý k účasti v soutěži, pokud:  

• plní podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“) a bude tato Pravidla 
akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv jejich případných změn;  

• je autorem zaslané fotografie;  
• zašle do soutěže celkem jednu fotografii na téma „Cesta“  
• na fotografii nejsou identifikovatelné osoby, ledaže se jedná o Účastníka (selfie)  
• pokud budou na fotografii zachyceny identifikovatelné osoby, je vždy nutný souhlas všech 

uvedených osob se všemi body článku 5.1 – viz níže.  

3.3.  Účastník odesláním fotografií Organizátorovi potvrzuje, že se seznámil s Pravidly, porozuměl jejich 

obsahu a s Pravidly bezvýhradně souhlasí. V případě porušení Pravidel ze strany Účastníka ztrácí 

tento Účastník právo na výhru.  

 

3.4.  Účastník je povinen při pořizování fotografie či fotografií dodržovat veškerá pravidla stanovená 

obecně závaznými právními předpisy.  

  

4. VÝHERCI A VÝHRY V SOUTĚŽI  

4.1  Každý Účastník může zaslat právě jednu fotografii. Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé či jinak 

neetické a nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv (i 

dodatečně) ze soutěže vyřadit jakoukoliv fotografii, která bude v rozporu s předchozí větou nebo, o 

které se bude Organizátor domnívat, že může být v rozporu s právními předpisy 

nebo oprávněnými zájmy Organizátora.  

  

4.2  Výhra nebude předána v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít podezření, že Účastník 

dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy nebo 



těmito Pravidly. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím Organizátora dále vyloučena osoba, která 

této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti 

se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo 

jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.  

 

4.4  Soutěž bude vyhodnocena v jediné kategorii, která bude vyhodnocena odbornou 

porotou určenou Organizátorem (dále jen „Odborná porota“). 

 

4.5  Odborná porota bude posuzovat zaslané příspěvky podle svého uvážení, přičemž zohlední 

zejména originalitu a vztah k danému tématu. Odborná porota vybere 13 nejlepších fotografií, z nichž 

bude sestaven charitativní kalendář. Ze zasedání Odborné poroty bude zhotoven písemný protokol.  

 

4.6  Výhercům budou rozděleny následující ceny:  

1.-3. místo – Poukázka do obchodního řetězce Alza v hodnotě 3 000,-Kč a jednodenní kurz fotografie 

s možností využití fotografického ateliéru MgA. Františka Vaňáska a jeho profesionální vedení 

4.-13. místo – Poukázka do obchodního řetězce Alza v hodnotě 1 000,-Kč 

 

4.7  Výherci budou o výhře vyrozuměni po zveřejnění výsledků soutěže prostřednictvím e-mailu, který 

uvedli v rámci registrace do soutěže. Výherci jsou povinni na tuto zprávu Organizátorovi odpovědět, a 

to do pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání zprávy Organizátorem. V případě, 

že výherci Organizátorovi soutěže v uvedené lhůtě na výherní zprávu neodpoví může Organizátor 

rozhodnout, že se nestávají výherci a výhra propadá Organizátorovi, který je oprávněn rozhodnout o 

jejím dalším užití. V případě, že se výherce následně stane nekontaktním a nebude možné s ním sjednat 

čerpání výhry, může Organizátor rozhodnout, že jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá 

Organizátorovi, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  

 

4.8  Pokud bude výhra zasílána prostřednictvím pošty či jiným způsobem, Organizátor či technický 

zajišťovatel soutěže neodpovídají za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky s 

výhrou. 

 

5. LICENCE  

5.1  Účastník poskytuje Organizátorovi bezplatně výhradní licenci k užití fotografie a nebo fotografií 

zaslaných v rámci soutěže na e-mail reditel@olivovanadace.cz (pro účely tohoto článku dále jen 

„Fotografie“), včetně licence k zařazení Fotografie do díla, ke zveřejnění Fotografie a k užití Fotografie 

v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence, tj. k užití všemi známými (byť ještě 

nevyužívanými) způsoby užití, bez omezení územního, časového, množstevního, bez omezení 

technologie či formátu, účelu užití a bez jakéhokoli jiného omezení, resp. též k takovému zařazení, 



zaznamenání, zveřejnění a/nebo jinému užití kterékoli části Fotografie, a to vše s tím, že tato licence 

zahrnuje zejména následující svolení (souhlasy), resp. výhradní oprávnění (práva):  

a) zpracovat, přetvořit, upravit a/nebo jinak změnit Fotografii nebo kteroukoli její část;  

b) spojit Fotografii (případně kteroukoli její část) s libovolnými autorskými díly a/nebo uměleckými 

výkony a/nebo jinými prvky (ať už autorskými, nebo neautorskými), resp. s jakýmkoli obsahem, a to v 

rámci vytvoření díla i mimo něj;  

c) Fotografii nebo kteroukoli její část (případně kterýkoli motiv z Fotografie) zařadit do (resp. užít pro 

účely vytvoření) libovolného díla nebo audiovizuálního díla nebo jiného zvukově obrazového záznamu 

či jiného autorského díla, případně do souborného díla nebo jiné kompilace a následně takový výsledný 

produkt užít v neomezeném rozsahu dle tohoto odstavce;  

d) užít Fotografii nebo kteroukoli její část, a to v neomezeném rozsahu,  

e) rozmnožovat a rozšiřovat Fotografii   

f) půjčovat a/nebo pronajímat Fotografii;  

g) vystavovat Fotografii nebo kteroukoli její část, a to též za účelem přímého nebo nepřímého 

obchodního či jiného hospodářského prospěchu;  

h) zpřístupňování Fotografie veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k Fotografii přístup na místě a 

v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, vč. sítě internet;  

i) při sdělování veřejnosti opatřit Fotografii (případně kteroukoli její část) logem či jiným označením; a   

j) změnit název Fotografie a/nebo neuvést autora Fotografie,  

součásti licence (jednotlivá svolení a oprávnění) uvedené v tomto odstavci je přitom Organizátor 

oprávněn využít v jakékoli vzájemné kombinaci nebo prostřednictvím kterékoli třetí osoby. Účastník 

nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. 

 

5.2  Licence dle odst. 5.1 se v rozsahu svolení a oprávnění k předmětům chráněným autorským 

zákonem (zejména k Fotografii) poskytuje na celou dobu trvání příslušných majetkových práv.  

  

5.3  V souladu s ustanoveními § 84 a § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen 

„OZ“), Účastník souhlasí s tím, aby byla jeho podobizna na Fotografii, a aby Organizátor při propagaci 

soutěže a Organizátora jakýmkoliv způsobem zachytil jeho podobizny a zvukově obrazové a zvukové 

záznamy týkající se Účastníka a jeho projevů osobní povahy, a aby takové materiály užíval. Licence dle 

tohoto článku v rozsahu předmětů chráněných všeobecným osobnostním právem (osobnostních 

atributů) se poskytuje na dobu neurčitou.  

  

5.4  Organizátor není povinen licencí sjednaných v těchto Pravidlech využít. Licence se poskytují ode 

dne zaslání Fotografie na e-mail reditel@olivovanadace.cz a to bez ohledu na to, kdy chráněné 

předměty, které se k nim vztahují, vzniknou. Účastník se zavazuje, že před poskytnutím licence dle 

těchto Pravidel neposkytl třetí osobě žádné svolení (souhlas) ani oprávnění (právo; ať už výhradní, 



nebo nevýhradní) ve vztahu k žádnému chráněnému předmětu, k němuž se licence dle těchto Pravidel 

vztahují.  

  

5.5  Organizátor je oprávněn svolení a oprávnění tvořící součást licence dle tohoto článku zcela nebo 

zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího poskytnout třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu 

poskytování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně). Organizátor je též oprávněn oprávnění 

tvořící součást licence dle tohoto článku zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího 

postoupit třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu postupování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo 

bezúplatně).  

  

5.6  Jakákoliv licence či souhlas dle tohoto článku 5 nezaniká vyřazením Účastníka nebo Fotografie ze 

soutěže.  

  

5.7.  Vedle licencí a souhlasů dle tohoto článku Účastník dále výslovně uděluje souhlas s 

užitím jeho údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a město/obec ve sdělovacích prostředcích, na 

webových stránkách Organizátora, včetně stránek Facebook a v tištěných materiálech Organizátora 

v souvislosti s touto soutěží nebo Organizátorem. Účastník soutěže současně výslovně souhlasí s tím, 

že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. OZ bezplatně jeho jméno, příjmení a případně 

i věk ve svých komunikačních materiálech a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových 

záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů.  

  

6. ODPOVĚDNOST  

6.1  Účastník se zavazuje, že na fotografii nebudou znázorněny či jinak zmíněny žádné další výrobky a 

služby odlišné od výrobků Organizátora, ani na ně nebude žádným způsobem odkazováno či jakkoliv 

jinak upozorňováno (například konkurenční výrobek či logo). Účastník je povinen fotografii pořídit tak, 

aby neporušovala jakákoliv práva třetích osob (zejména autorská práva) ani jakékoliv právní předpisy 

(například předpisy regulující reklamu). V případě že jakákoliv třetí osoba vznese vůči Organizátorovi či 

jiné osobě nárok v souvislosti s fotografií přihlášenou do soutěže nebo pokud jakýkoliv státní úřad nebo 

orgán uloží Organizátorovi nebo jiné osobě sankci v souvislosti s fotografií, je Účastník 

povinen Organizátorovi a jiné osobě nahradit pravomocně uloženou sankci a nahradit způsobenou 

škodu, včetně zaplacení odškodnění pro třetí osobu.  

  

6.2  Účastník je povinen se v rámci soutěže zdržet jakýchkoli projevů a jednání, které by mohly poškodit 

jméno či pověst Organizátora či jeho výrobků nebo služeb.  

  

6.3  Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí 

v soutěži, pořizováním fotografií nebo prostřednictvím získané výhry.  

  



6.4  Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny 

či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Organizátor si vyhrazuje právo 

nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry, 

zejm. v případě, když mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci 

předána v souladu s těmito Pravidly.  

  

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

7.1  Ochrana osobních údajů Účastníka je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen „GDPR“).  

  

7.2  Účastník bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, 

věk, bydliště, e-mail a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v soutěžním mailu 

(dále společně jen „Osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 

a f) GDPR pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v soutěži, včetně licencí, dále za 

účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem 

propagace soutěže a Organizátora. Oprávněný zájem Organizátora spočívá v propagaci soutěže 

a Organizátora a v případné možnosti řádné obhajoby svých nároků v případě sporu s Účastníkem.  

  

7.3  Správcem Osobních údajů je Organizátor soutěže. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze 

kontaktovat na adrese reditel@olivovanadace.cz.  

  

7.4  Za účelem kontaktování výherce a dohody o předání či doručení výhry výherci může 

Organizátor soutěže poskytnout osobní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mail 

zprostředkovateli výhry, tedy společnosti, která plnění výhry pro Organizátora zajišťuje.  

  

7.5  Zpracováním Osobních údajů Účastníka může Organizátor pověřit třetí osobu jakožto 

zpracovatele. Nezbytné Osobní údaje mohou být Organizátorem předány externímu dopravci a 

osobám podílejících se na dodání jednotlivých výher.  

  

7.6  Účastník má právo požadovat přístup k Osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, 

právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo na přenositelnost údajů k jinému 

správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Účastník má právo vznést 

vůči Organizátorovi soutěže námitku proti zpracování jeho Osobních údajů. Požádá-li Účastník o 

informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Organizátor soutěže povinen tuto informaci 

předat.  

  



7.7  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění práv a povinností subjektů dle těchto Pravidel.  

  

7.8  Pokud by se Účastník domníval, že Organizátor soutěže nebo zpracovatel provádí zpracování jeho 

Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se 

zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

může Účastník požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizátor 

nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že Účastník bude nespokojen se 

zpracováním svých Osobních údajů, může se se svojí stížností obrátit na Organizátora soutěže nebo 

dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

  

7.9  Účastník nemá povinnost Osobní údaje poskytnout, poskytnutí Osobních údajů je 

dobrovolné. Účastník však bere na vědomí, že bez poskytnutí Osobních údajů není možná 

účast Účastníka v soutěži.  

  

7.10  Účastník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je 

povinen bez zbytečného odkladu informovat Organizátora soutěže o změně ve svých Osobních 

údajích.  

  

8. OSTATNÍ PODMÍNKY   

8.1  V případě, že se soutěže nezúčastní takový počet Účastníků, aby bylo možné rozdělit veškeré výhry 

v soutěži, popřípadě nelze-li výhry s ohledem na Pravidla rozdělit z jiného důvodu, pak tyto 

nerozdělené výhry propadají ve prospěch Organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším 

užití.  

 

8.2  Za účelem informování potenciálních zájemců o soutěž je Organizátor oprávněn vydat zkrácenou 

verzi těchto Pravidel. Zkrácená verze Pravidel žádným způsobem nenahrazuje tato Pravidla a ani je 

nijak nedoplňuje.  

 

8.3  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit Pravidla či soutěž 

zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž Účastník nemá nárok na náhradu nákladů 

vynaložených na účast v soutěži.  

 

8.4.  Účastník není oprávněn jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení serverů a do 

chodu aplikací Organizátora soutěže. Porušení těchto Pravidel bude mít za následek 

vyloučení Účastníka ze soutěže. Organizátor ani jeho partneři neodpovídají za případné technické 

závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a neodpovídají za případné potíže s účastí 

v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.  

 



8.5  Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě 

sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Práva a 

povinnosti plynoucí ze soutěže nejsou soudně vymahatelná.  

 

8.6  Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje.  

 

8.7  Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se 

řídí právním řádem České republiky.  

  
 


