Individuální soutěžní podmínky soutěže „Vánoční energie od ČEZ“
I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto individuálních soutěžních podmínek (dále jen „Individuální soutěžní podmínky“) je stanovení
pravidel, na jejichž základě bude na facebookové stránce Skupina ČEZ (https://www.facebook.com/SkupinaCEZ)
(dále jen „FB stránky“) probíhat soutěž „Vánoční energie od ČEZ“.
1.2 Tyto Individuální soutěžní podmínky jsou obsahově a pojmově spjaty se Všeobecnými podmínkami
on-line soutěží na facebookových stránkách Skupiny ČEZ, které jsou uveřejněny pod tímto odkazem
www.facebook.cz/SkupinaCEZ a www.cez.cz/vanoce (dále jako „Všeobecné soutěžní podmínky“). Otázky
neupravené těmito Individuálními soutěžními podmínkami se řídí Všeobecnými soutěžními podmínkami; tyto
Individuální soutěžní podmínky tak Všeobecné soutěžní podmínky doplňují, a to ve vztahu k soutěži, která je
předmětem těchto Individuálních soutěžních podmínek. Stanoví-li tyto Individuální soutěžní podmínky odchylnou
úpravu od Všeobecných soutěžních podmínek, platí úprava obsažená v těchto Individuálních soutěžních
podmínkách.
1.3 Pořadatelem soutěže „Vánoční energie od ČEZ“ je společnost ČEZ Prodej, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 140 53, IČO: 27232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
22581 (dále jen „pořadatel“).
II. Doba trvání a pravidla soutěže „Vánoční energie od ČEZ“
2.1 Soutěž „Vánoční energie od ČEZ“ se koná v termínu od 1. 12. 2018 (začátek soutěže) – 31. 12. 2018 včetně
(ukončení soutěže).
2.2 Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (pro účely této soutěže se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti) starší 18 let, která má a bude mít facebookový profil existující a platný jak po dobu trvání
soutěže, tak také až do dne oznámení jejího výherce (do 18. ledna 2019). Soutěže se mohou zúčastnit pouze
zákazníci pořadatele, (i) kteří v době trvání soutěže budou mít s pořadatelem uzavřenou platnou a účinnou smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo platnou a účinnou smlouvu o službách dodávky elektřiny (dále jen
„smlouva na dodávku elektřiny“) a/nebo platnou a účinnou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a/nebo
platnou a účinnou smlouvu o službách dodávky plynu (dále jen „smlouva na dodávku plynu“), a (ii) kterým pořadatel
zahájil dodávku elektřinu a/nebo plynu před začátkem konání soutěže, přičemž ke dni vyhodnocení soutěže
(15. ledna 2019) nesmí být podána výpověď smlouvy na dodávku elektřiny nebo smlouvy na dodávku plynu.
Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, bez ohledu na počet odběrných míst, pro které uzavřel
s pořadatelem smlouvu na dodávku elektřiny nebo smlouvu na dodávku plynu.
2.3 Podstatou soutěže a úkolem soutěžích je vložit níže specifikovanou fotografii na FB stránky pod příspěvek
s výzvou k soutěži. Úkolem je vyfotit se před vánočním stromem v jakékoli obci nebo městě s originálním použitím
hashtagu #VanočníEnergieOdČEZ (hashtag nesmí být napsán ve fotce).
2.4 Po skončení soutěže bude výherce vybrán pěti člennou porotou (blíže v odstavci 3.3 těchto Individuálních
soutěžních podmínek).

III. Výhra a podmínky jejího získání
3.1 Do soutěže byla vložena jako výhra 1 × hodnota roční spotřeby elektřiny nebo plynu v domácnosti soutěžícího ,
která bude poskytnuta pořadatelem výherci zdarma, maximálně však do výše 20 000 Kč (s ohledem na skutečnost,
že pořadatel zajišťuje uhrazení srážkové daně, bude v případě jejího odvodu výherci poskytnuta roční spotřeba
elektřiny nebo plynu v domácnosti v hodnotě nejvýše 17 000 Kč ).
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3.2 Výhra bude poskytnuta výherci převodem na bankovní účet nebo složenkou.
3.3 Soutěžící, jehož příspěvek bude dle názoru většiny členů poroty nejoriginálnější, bude vybrán dne 15. ledna 2019.
Vybraný soutěžící získá výhru dle výše uvedeného odstavce 3.1. Výherce bude o výhře v soutěži informován
zveřejněním na FB stránce a webové stránce www.cez.cz/vanoce, nejpozději 18. ledna 2019.
IV. Vyloučení ze soutěže
4.1 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či ke společnostem
podílejícím se na zajištění této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v linii přímé, manžel/manželka
nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, sourozenec a osoby blízké soutěžícím ve
smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni ti zákazníci pořadatele, kteří do 15. ledna 2019, tj. do dne výběru výherce v soutěži,
podali pořadateli výpověď smlouvy na dodávku elektřiny a/nebo výpověď smlouvy na dodávku plynu. V případě, že
zákazník uzavřel s pořadatelem smlouvy na dodávku elektřiny nebo smlouvy na dodávku plynu do více odběrných
míst, platí, že alespoň u jedné smlouvy na dodávku elektřiny nebo smlouvy na dodávku plynu nesmí být do dne 15.
ledna 2019, tj. do dne výběru výherce v soutěži, podána výpověď.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1 Soutěže a propagační akce na FB stránkách nejsou žádným způsobem organizovány, sponzorovány,
podporovány či spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně
osvobozena od závazků každým soutěžícím.
6.2 Soutěžící poskytují své údaje pořadateli a nikoliv společnosti Facebook. Informace poskytnuté soutěžícími budou
využity pouze pro potřeby soutěže. Osobní údaje soutěžících poskytnuté pořadateli v souvislosti s touto soutěží jsou
zpracovávány v souladu s relevantními evropskými a českými právními předpisy. Bližší informace jsou uvedeny na
https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-prodej/informace-o-zpracovaniosobnich-udaju.html.
6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, či doplnění těchto Individuálních soutěžních podmínek, a to i
bez předchozího upozornění.
Soutěžící, který s pořadatelem uzavřel jen smlouvu na dodávku elektřiny, může vyhrát pouze hodnotu roční spotřeby elektřiny ve své domácnosti;
soutěžící, který s pořadatelem uzavřel jen smlouvu na dodávku plynu, může vyhrát pouze hodnotu roční spotřeby plynu ve své domácnosti;
soutěžící, který s pořadatelem uzavřel jak smlouvu na dodávku elektřiny, tak smlouvu na dodávku plynu, má možnost zvolit, zda mu bude
poskytnuta hodnota roční spotřeby elektřiny nebo hodnota roční spotřeby plynu.
Hodnota roční spotřeby elektřiny nebo plynu domácnosti výherce bude určena dle spotřeby za poslední zúčtovací období přede dnem stanovení
výherce soutěže tak, jak je uvedena v poslední faktuře výherce vystavené pořadatelem. V případě pochybností ohledně spotřeby elektřiny nebo
plynu za poslední zúčtovací období je rozhodující stav v evidenci pořadatele. V případě výherce, u kterého ke dni vyhodnocení soutěže nebylo
pořadatelem provedeno ani jedno periodické vyúčtování za dodávku elektřiny nebo plynu, bude hodnota roční spotřeby elektřiny nebo plynu
v jeho domácnosti stanovena tak, že se bude rovnat součtu částek stanovených záloh za období, po kterou výherci pořadatel již dodává elektřinu
nebo plyn (maximálně do výše: stanovená záloha × maximálně 11 měsíců anebo do výše 20 000 Kč, tj. po uhrazení srážkové daně v hodnotě
nejvýše 17 000 Kč); v případě, že pořadatel výherci dodává elektřinu nebo plyn do více odběrných míst, zvolí výherce pro účely stanovení hodnoty
roční spotřeby elektřiny nebo plynu jedno odběrné místo.
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Všeobecné podmínky on-line soutěží na facebookových
stránkách skupiny čez
30. listopadu 2018
I.

Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto Všeobecných podmínek on-line soutěží na facebookových stránkách Skupiny ČEZ
(dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, na jejichž základě budou probíhat
soutěže provozované na facebookových stránkách Skupiny ČEZ (https://www.facebook.com/SkupinaCEZ) (dále
jen „FB stránky“).
1.2 Každá jednotlivá soutěž vyhlášená na FB stránkách bude nad rámec Všeobecných soutěžních podmínek
upravena doplňujícími speciálními podmínkami relevantními pouze pro danou konkrétní soutěž (dále jen „Individuální
soutěžní podmínky“). Individuální soutěžní podmínky budou uvedeny na FB stránkách, a to buď ve formě
samostatného dokumentu, nebo v příspěvku, kterým bude soutěž vyhlášena.
1.3 Vedle Individuálních soutěžních podmínek se vztahy pořadatele se soutěžícími řídí také těmito Všeobecnými
soutěžními podmínkami; stanoví-li Individuální soutěžní podmínky odchylnou úpravu od těchto Všeobecných
soutěžních podmínek, platí úprava obsažená v Individuálních soutěžních podmínkách.
1.4

Soutěže a propagační akce na FB stránkách nejsou žádným způsobem organizovány, sponzorovány,

podporovány či spravovány společností Facebook, a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně
osvobozena od závazků každým soutěžícím.
1.5 Soutěžící poskytují své osobní údaje pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Informace poskytnuté
soutěžícími budou využity pouze pro potřeby soutěže.
II. Definice použitých pojmů
2.1 Není-li v Individuálních soutěžních podmínkách stanoveno jinak, je pořadatelem soutěže na FB stránkách
společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, IČ 45274649, DIČ CZ4527464, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.
2.2 Soutěžícím je každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, jež má facebookový
profil, a která splní Všeobecné soutěžní podmínky a Individuální soutěžní podmínky. Facebookový profil soutěžícího
musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. Soutěžícím nemůže být právnická osoba.
2.3 Výhercem soutěže je soutěžící, který splnil Všeobecné soutěžní podmínky, Individuální soutěžní podmínky a byl
vybrán způsobem stanoveným v Individuálních soutěžních podmínkách dané konkrétní soutěže. Výherce se
vyhlašuje po skončení soutěže v termínu vymezeném v Individuálních soutěžních podmínkách.
2.4 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné pořadatelem na FB stránkách.
Soutěže probíhají v době specifikované v Individuálních soutěžních podmínkách.
2.5 Začátkem soutěže je den označený jako začátek soutěže v Individuálních soutěžních podmínkách.
2.6 Koncem soutěže je den označený jako ukončení soutěže v Individuálních soutěžních podmínkách.

III.

Obecná pravidla

3.1 Pravidla pro výběr výherce budou stanovena v Individuálních soutěžních podmínkách každé konkrétní soutěže
vyhlášené na FB stránkách.
3.2 Výhercům soutěže se budou udělovat výhry specifikované v Individuálních soutěžních podmínkách konkrétní
soutěže.
3.3 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení Všeobecných soutěžních podmínek nebo
Individuálních soutěžních podmínek soutěžícím.
3.4 Deklarované výhry nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních
alternativ. Pokud by z důvodů, které pořadatel soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou výhru (výhry)
poskytnout, vyhrazuje si pořadatel právo poskytnout výhru (výhry) náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny
výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné výhře.
3.5 Výherci budou vyzváni ke kontaktování pořadatele. Pokud výherce nebude ve lhůtě 30 dnů na tuto výzvu
reagovat, nebo odmítne-li výhru převzít, ztrácí právo na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu (to platí také v případě,
že s výhercem se nebude možné spojit).
3.6 S výhercem bude individuálně domluven způsob převzetí výhry, a to formou osobního převzetí výhry nebo
zaslání poštou na výhercem určenou adresu na území České republiky. Výhry budou předány nebo zaslány výherci
do 30 dnů od data získání kontaktních údajů výherce. Výherci nevzniká povinnost výhru převzít.
3.7 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze, pokud by měl odůvodněné podezření, že výherce
porušil některé z Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních podmínek.
3.8 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
3.9 O jakýchkoliv aspektech, resp. námitkách, stížnostech či nejasnostech ohledně organizace či průběhu soutěže a
výkladu Všeobecných soutěžních podmínek a Individuálních soutěžních podmínek rozhoduje s konečnou platností
pořadatel, a to bez možnosti jakéhokoli opravného prostředku; veškeré tyto námitky či stížnosti je třeba zaslat na
e-mailovou adresu: facebook@cez.cz.
IV. Práva a povinnosti Soutěžícího
4.1 Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně a je seznámen se Všeobecnými soutěžními
podmínkami a Individuálními soutěžními podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
4.2 Soutěžící je povinen uvést pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou nutné pro získání a předání výhry.
4.3 V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soutěžící výslovně
prohlašuje, že svoje fotografie a texty na FB stránkách zveřejnil sám k jejich zpřístupnění ostatním účastníkům
soutěže, případně návštěvníkům FB stránek.
4.4 Zveřejněním fotografie na FB stránky soutěžící poskytuje nevýhradní licenci k užití této fotografie pořadateli, ke
všem způsobům jejího užití v rozsahu neomezeném. Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie a že je tedy
nositelem všech autorských práv.

4.5 Soutěžící svou účastí v soutěži současně potvrzuje, že si je vědom, že bližší informace týkající se zpracovávání
jeho osobních údajů pořadatelem, jeho práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění,
včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů, jsou mu k dispozici v Informaci o zpracování osobních
údajů, která je umístěna na webových stránkách www.cez.cz, případně mu může být na vyžádání zaslána.
4.6 Všichni soutěžící samostatně ponesou jim individuálně možně vzniklé náklady v souvislosti s účastí v soutěži
(odeslání sms, mms, přístup na internet apod.).
V. Práva a povinnosti pořadatele
5.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje
pravidlům Facebooku.
5.2 Ze soutěže jsou vyloučeni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší Všeobecné soutěžní podmínky nebo
Individuální soutěžní podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo bez upozornění vyřadit ze soutěže ty soutěžící, o nichž
bude mít také důvodné podezření na porušení Všeobecných soutěžních podmínek nebo Individuálních soutěžních
podmínek, či na spáchání podvodného nebo nekalého a/nebo nečestného jednání ze strany některého ze
soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry, případně jiného jednání, které není v
souladu s pravidly soutěže nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle podmínek soutěže. Je-li ze soutěže
vyloučen soutěžící, který se stal jejím výhercem, zaniká jeho nárok na výhru, a byla-li mu již poskytnuta, je povinen ji
pořadateli vrátit.
5.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky či s
dobrými mravy (příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, apod.).
5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli odvolat, pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, stejně jako
doplnit či změnit Všeobecné soutěžní podmínky či Individuální soutěžní podmínky, a to zejména v případě, pokud
dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá
soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.
5.5 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového
vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. Pořadatel také neodpovídá za vady výher či jejich
poškození.
5.6 Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že soutěžící neposkytne dostatečnou součinnost k tomu,
aby mu mohla být výhra doručena. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení výhry z důvodů ležících na straně
příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1 Tyto Všeobecné soutěžení podmínky se řídí právním řádem České republiky.
6.2 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou vedle FB stránek k dispozici v písemné podobě také v sídle pořadatele.
6.3 Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou platné ode dne 30. 11. 2018.

