Pravidla soutěže „Rok Déé“
I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže „Rok Déé“ (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem
Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě
literárního nebo výtvarného nebo hudebního nebo filmového nebo sochařského výtvoru, a to na
základě výzvy k zasílání soutěžních příspěvků zveřejněné na internetové stránce www.decko.cz
a/nebo v pořadech ČT :D (dále jen „soutěžní příspěvek“).
3. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
A. soutěž pro jednotlivce (dále jen „soutěžící“)
B. soutěž pro kolektivy (dále jen „soutěžící kolektiv“)
4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
II. Podstata, průběh a jednotlivá kola soutěže
1. Soutěž probíhá od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017, kromě prázdninových měsíců červenec a
srpen, a je rozdělena do 10 kol dle kalendářních měsíců. Nejpozději na začátku každého kalendářního
měsíce zveřejní pořadatel nové téma pro zasílání soutěžních příspěvků. Soutěžící a soutěžící kolektivy
v jednotlivých kolech tvoří své soutěžní příspěvky vždy na aktuálně zveřejněné téma. Uzávěrka
jednotlivých kol soutěže je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce a rozhodující je datum
doručení soutěžního příspěvku pořadateli.
3. Soutěžní příspěvky je možné zasílat následujícími způsoby:
-

obrázek, fotografie nebo komiks elektronicky ve formátech jpg, png, pdf, tiff, bmp nebo poštou,
básnička, povídka nebo jiný literární útvar elektronicky ve formátech doc, odt, pdf, txt nebo
čitelně napsaný na papíře poštou,
zvuková nahrávka pouze elektronicky ve formátech mp3, wav,
video v maximální délce 3 minuty pouze elektronicky ve formátech mp4, mov, avi, 3gp,
animovaný klip pouze elektroniky ve formátech mp4, mov, avi, gif,
ručně vyrobený výtvor poštou nebo zachycený na fotografii elektronicky ve stejných formátech
jako obrázky.

3. Soutěžící a soutěžící kolektivy mohou do každého kola zaslat vždy jen jeden soutěžní příspěvek.
4. Všechny došlé soutěžní příspěvky bude hodnotit nejméně pětičlenná porota pořadatele, a to
zejména podle těchto kritérií: celkový dojem, nápad a originalita, vytvořený příběh a zdařilost
provedení soutěžního příspěvku.
5. Ze všech došlých soutěžních příspěvků od soutěžících v kategorii A. vybere porota v každém kole
maximálně 40 nejzdařilejších a nejoriginálnějších soutěžních příspěvků, ze kterých pak v každém kole
porota pořadatele vybere nejvýše 10 výherců s nejlepšími/nejoriginálnějšími příspěvky.
6. Ze všech došlých soutěžních příspěvků od soutěžících kolektivů v kategorii B. vybere porota
v každém kole 1 výherce s nejzdařilejším a nejoriginálnějším soutěžním příspěvkem.

III. Soutěžící
1. Účastníkem soutěže v kategorii A. může být člověk ve věku maximálně do 15 let s trvalým
bydlištěm na území České republiky, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel
soutěže (dále jen „soutěžící“).
2. Účastníkem soutěže v kategorii B. může být školní kolektiv složený z členů jedné třídy ZŠ nebo MŠ
nebo školní družiny anebo zájmového kroužku (dále jen „soutěžící kolektiv“).
3. Účast soutěžícího a soutěžících kolektivů v soutěži je založena doručením soutěžního příspěvku
přes elektronický formulář na webu http://decko.ceskatelevize.cz/rok-dee, na e-mailovou adresu
rokdee@ceskatelevize.cz anebo zasláním soutěžního příspěvku poštou na adresu pořadatele: Česká
televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, to vše dále jen „Registrace“.
3. Při zasílání soutěžního příspěvku poštou, musí soutěžící v kategorii A. uvést následující údaje:
jméno, příjmení, věk a e-mailovou nebo poštovní adresu soutěžícího. V případě obrázku nebo
fotografie je třeba tyto údaje napsat na zadní stranu obrázku nebo fotografie.
4. Registraci v kategorii B. musí provést učitel nebo vychovatel jako zástupce soutěžícího kolektivu
(dále jen „zástupce soutěžícího kolektivu) a při zasílání soutěžního příspěvku poštou, musí zástupce
soutěžícího kolektivu uvést následující údaje: název školy, jméno, příjmení zástupce a e-mailovou
nebo poštovní adresu soutěžícího kolektivu. V případě obrázku nebo fotografie je třeba tyto údaje
napsat na zadní stranu obrázku nebo fotografie.
5. Registrací soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu
nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu) a zástupce soutěžícího kolektivu, vyslovuje souhlas
s pravidly soutěže a potvrzuje, že odeslaný soutěžní příspěvek je jeho autorským dílem, resp. je
vykonavatelem všech autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v rozporu s autorskými právy
a/nebo právy třetích osob a že před odesláním soutěžního příspěvku pořadateli soutěžící nebo
zástupce soutěžícího kolektivu získal od osob zachycených v příspěvku svolení podle ustanovení § 84
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) k zachycení jeho/její podoby a
dalších osobních atributů a také svolení k použití dle § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich
zveřejněním.
6. Registrací a odesláním soutěžního příspěvku udělují soutěžící a soutěžící kolektivy pořadateli
souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku na webové
stránce pořadatele www.decko.cz a ve vysílání pořadatele. Soutěžící zároveň uděluje pořadateli
nevýhradní licenci k užití díla bez množstevního omezení pro všechny země světa na dobu trvání
majetkových práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„AZ“), a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části
sdělováním veřejnosti, a to zejména vysíláním televizí (§ 21 AZ), přenosem televizního vysílání (§ 22
AZ), provozováním televizního vysílání (§ 23 AZ), provozováním ze záznamu a jeho přenosem (§ 20
AZ), sdělováním počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 AZ), k užití zvukové složky díla nebo jeho části
k rozmnožování, rozšiřování a ke sdělování veřejnosti, k jeho sdělování v děleném nebo jinak
upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části reklamu, sponzoring, selfpromotion nebo jiné
textové a obrazové informace, k užití pro účely merchandisingu, k užití textové a obrazové podoby
díla nebo jeho částí a fotografií z díla k vydání v knižní formě tiskem anebo k vydání díla vzniklého

přetvořením nebo zpracováním námětu či scénáře, a to ve všech jazycích, k zařazení pořadu nebo
jeho částí beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně nebo ve spojení s jiným autorskými
díly do nového audiovizuálního díla (např. střihové filmy, programové upoutávky, audiotextové
upoutávky, nosiče DVD) nebo do díla souborného a užít pořad při užití těchto nově vytvořených děl
ve výše uvedeném rozsahu, k propagování díla a pořadatele všemi obvyklými způsoby (anotace
v tisku, upoutávky na pořad v ČT a jiných televizích nebo v rozhlasu, fotografie a ukázky na internetu,
zejména na webových stránkách ČT, apod.), oprávnění opatřit dílo logem nebo jiným označením
provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových či jiných informací, a to libovolně
často. Soutěžící uděluje oprávnění bezúplatně a pořadatel není povinen nabyté oprávnění využít.
Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění
soutěžního příspěvku.

IV. Výherci a výhry
1. Výhrou pro výherce jednotlivého soutěžního kola v kategorii A., jehož příspěvek byl porotou
pořadatele vybrán jako nejlepší/nejoriginálnější, je pozvánka pro výherce a jednu další osobu (jeho
rodiče/zákonného zástupce/osobu pověřenou zákonným zástupcem) na Speciální exkurzi do České
televize, která se uskuteční nejpozději do 6 měsíců od vzniku nároku na výhru, a zároveň balíček
dárkových předmětů České televize v minimální hodnotě 200 Kč.
2. V každém soutěžním kole se v kategorii A. hraje o 10 pozvánek na Speciální exkurzi do České
televize a 10 balíčků dárkových předmětů České televize v minimální hodnotě 200 Kč.
3. Výhrou pro výherce jednotlivého soutěžního kola v kategorii B. je 1 balíček dárkových předmětů
České televize v minimální hodnotě 200 Kč.
4. Výherci budou vyrozuměni pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky a/nebo
prostřednictvím pošty. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat na adrese
uvedené v registraci do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru bez
náhrady zaniká. K účasti výherce na Speciální exkurzi do České televize je třeba vždy souhlasu jeho
zákonného zástupce. Výherci nevzniká nárok na hrazení nákladů spojených s dopravou do sídla České
televize.
4. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny na webové stránce pořadatele a/nebo zveřejněny ve
vysílání pořadatele na programu ČT :D.
5. Soutěžící a soutěžící kolektivy nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v
soutěži.
6. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je
oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou
platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.
7. Soutěžící a zástupce soutěžícího kolektivu berou na vědomí, že na poskytnutí výhry není právní
nárok. Soutěžící a soutěžící kolektivy rovněž nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele.

8. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce pořadatele, a to vždy nejpozději do 15 dnů
od ukončení soutěžního kola.
V. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu
předčasně ukončit.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od
okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího nebo
soutěžící kolektiv, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má
pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů,
případně soutěžícího nebo soutěžící kolektiv, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy,
oprávněnými zájmy třetích osob či takového soutěžícího nebo soutěžící kolektiv, který poskytl do
soutěže obrázek, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná
pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.
4. Pořadatel neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků, zejména za porušení
autorských práv. Soutěžící a soutěžící kolektiv odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve
vztahu k soutěžním příspěvkům, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob
uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a
osobnostní práva. Soutěžící a soutěžící kolektivy jsou povinny nahradit pořadateli jakoukoli újmu,
která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů
vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně
závazných právních předpisů dále soutěžícímu a soutěžícímu kolektivu zaniká právo na příslušnou
výhru.
5. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem,
zájmy pořadatele a nesmí porušovat ustavení právních předpisů, zejména nesmí mít diskriminační
charakter, nesmí být obchodním sdělením a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých.
6. Registrací soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným
se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že
poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas
může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese rokdee@ceskatelevize.cz či na
adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení
pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na
internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu
osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010.
7. Registrací soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce anebo zástupe soutěžícího kolektivu, uděluje
souhlas k zařazení svého e-mailu do maillistu pro zasílání aktuálních informací z ČT :D. E-mailová

adresa nebude poskytnuta třetím stranám a tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou
formou na e-mailové adrese rokdee@ceskatelevize.cz.
8. Registrací do soutěže vyslovuje soutěžící a zástupce soutěžícího kolektivu souhlas s těmito pravidly
soutěže a zavazuje se k jejich dodržování, v případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí
s uvedením svého jména, příjmení a věku v seznamu výherců a možnosti uveřejnění těchto údajů
spolu se soutěžním příspěvkem.

