
Pravidla a podmínky soutěže – Vánoční soutěž  

  

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky Vánoční soutěže (dále jen „soutěž“). Ve 

vztahu k České republice platí tato pravidla a podmínky v maximálním rozsahu povoleném 

právem České republiky. 

1. Pořadatel soutěže 

GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 

40612244, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 2627 (dále jen „vyhlašovatel“). 

2. Organizátor soutěže 

WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČO: 26509954, 

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532 

(dále jen „organizátor“). 

3. Místo konání a doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá na území České republiky. 

Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1. 11. 2022 od 13:00:00 hod –  25. 11. 
2022 12:59:59 hod (dále jen doba trvání soutěže“). 

 

Soutěž je pro účely svého vyhodnocení rozdělena do 24 samostatných soutěžních dní, kdy 
každý soutěžní den trvá 24 hodin  (dále jen "soutěžní den"), s tím, že soutěžní den je zahájen 
vždy v daný soutěžní den ve 13:00:00 hod okamžikem zveřejnění soutěžního postu na sociální 
síti Facebook na profilu MORA Česká republika, dostupného na adrese  

https://www.facebook.com/mora.cz (dále jen „profil MORA Česká republika“) 
vyzývajícím se k zapojení do soutěže pro daný soutěžní den (dále také jako „soutěžní 
příspěvek“) a je ukončena následující kalendářní den ve 12.59.59 hod.. 

4. Podmínky účasti 

Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby s adresou pro doručování na území České 

republiky (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 15 let se mohou soutěže účastnit pouze 

s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce (tento souhlas je soutěžící povinen 

kdykoliv na vyzvání organizátora prokázat a doložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 

odeslání výzvy).  

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora a případných 

dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve 

vztahu osoby blízké. 

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného 

vkladu. 

5. Průběh soutěže 

Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím profilu MORA Česká republika. 

https://www.facebook.com/mora.cz/


Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže, resp. v příslušný soutěžní den 
v době platnosti příslušného soutěžního příspěvku na profilu MORA Česká republika 
nahraje/vloží svůj soutěžní komentář se svou odpovědí na v soutěžním příspěvku položený 
soutěžní úkol (dále jen „soutěžní komentář). 

Pozor, každý soutěžní den, je vkládán nový soutěžní post, není možné se akce účastnit v jiném 
než příslušném soutěžní dni se svým komentářem na pro ten daný soutěžní den zveřejněný 
soutěžní post. Pozor, každý soutěžní den ve 13. 00 hod. se soutěžní příspěvek mění!  

Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní komentáře 
soutěžícího, které nesplní podmínky soutěže. 

Následující pracovní den po ukončení příslušného soutěžního dne budou ze 

všech soutěžních komentářů, vložených do soutěže v příslušný soutěžní den, za 

nějž je losováno, organizátorem vylosováni výherci (počet výherců odpovídá 

počtu výher vložený do soutěž pro příslušný soutěžní den (viz článek 6 pravidel)  

(dále také jako „výherci“). 

Výherce bude následně do 3 pracovních dnů kontaktován prostřednictvím Facebook 

soukromé zprávy z profilu MORA Česká republika na svůj profil (dále jen „oznámení o 

výhře“). 

Podmínkou pro obdržení výhry je, aby vybraný soutěžící zaslal formou odpovědi na oznámení 

o výhře, resp. do soukromé zprávy adresované profilu MORA Česká republika: své jméno, 

příjmení, telefonní číslo a adresu na území České republiky pro zaslání výhry, a to do 24 hodin 

od zaslání oznámení o výhře. 

Výherce bude o výhře a dalším postupu předání výhry informován skrze soukromou zprávu z 

profilu MORA Česká republika do 3 dnů od potvrzení výhry. 

Výhra bude soutěžícímu odeslána nejpozději do 60 dnů po potvrzení výhry skrze Českou poštu, 

a na adresu sdělenou v odpovědní zprávě. Vyhlašovatel zasílá výhry pouze na území České 

republiky, nedohodne-li se v konkrétním případě předem s výhercem jinak. Předání výhry 

bude podmíněno podpisem předávacího protokolu. 

Vyhlašovatel ani organizátor neodpovídají za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou 

organizátorem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v ní uvedeném. Vyhlašovatel ani 

organizátor neodpovídají ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu od 

organizátora nebo nekontaktoval organizátora (resp. profil MORA Česká republika), pokud 

tyto důvody nespočívají na straně organizátora. 

Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit dva pokusy o zaslání oznámení o výhře. 

Budou-li pokusy neúspěšné a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou 

organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je organizátor 

oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. 

Organizátor ani vyhlašovat soutěže nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za 

jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní komentáře, které neobsahují odpověď na položenou 

soutěžní otázku, zároveň do soutěže nebudou zařazeny soutěžní komentáře nesplňující 

pravidla této soutěže – např. odporující dobrým mravům, jsou dle rozhodnutí organizátora či 

vyhlašovatele z jakéhokoliv důvodu nevhodné (vulgárnost, neetičnost, sexuální podtext apod.), 



odporují pravidlům sociální sítě Facebook, ale i soutěžní komentáře obsahující výrobky 

konkurence či komentáře jinak neodpovídající duchu a povaze soutěže.   

 

Zveřejněním svého soutěžního komentáře pod daný soutěžní příspěvek soutěžící souhlasí 

s těmito pravidly soutěže a se zapojením do soutěže, potvrzuje (popř. uděluje) vyhlašovateli 

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel, užitím svého soutěžního 

komentáře a případným užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy za podmínek 

uvedených níže v těchto pravidlech. 

 

Soutěžící se zveřejněním svého soutěžního komentáře v soutěži zavazuje kdykoliv na základě 

předchozí žádosti vyhlašovatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že soutěžní 

komentář jím zařazený do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším 

osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným 

souhlasem osoby či všech osob zachycených v soutěžním komentáři účastníkem zařazeným do 

soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto soutěžním komentáři, se zařazením 

soutěžního komentáře do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního komentáře v 

neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je 

vyhlašovatel oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní komentář bez náhrady s konečnou platností 

vyřadit ze soutěže. 

 

Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na 

sociální síti Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Facebook. V případě porušení tohoto 

ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní komentáře) ze soutěže 

bez náhrady vyřazen. 

 

6. Výhra v soutěži 

Vylosovaní výherci v případě splnění pravidel soutěže získají v příslušném 

soutěžní dni následující výhry: 

Soutěžní den začínající ve 13.00 ho dne:  

01. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Sada nádobí PROFESSIONAL – 8 dílů zn. MORA 

02. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Knížka Příběhy slavných značek 

03. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Trouba zn. MORA VT 354 DXB 

04. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Kapsle Finish 

05. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mikrovlnka zn. MORA MT 321 S 

06. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mikina MORA 

07. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mouka 10 kg zn. Babiččina volba 

08. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Cyklo dresy dětské 

09. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Myčka zn. MORA IM 656 

10. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Knížka Příběhy slavných značek 

11. listopadu - 1 výherce vyhrává výhru: Adventní kalendář MORA 



12. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Knížka Příběhy slavných značek 

13. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Zástěra MORA 

14. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mikina MORA 

15. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Zátkovy těstoviny 5 balení  

16. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Varná deska zn. MORA VDIT 651 X 

17. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Zástěra MORA 

18. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mouka 10 kg zn. Babiččina volba 

19. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mikrovlnka zn. MORA 

20. listopadu – 3 výherci vyhrávají výhru: Vak MORA 

21. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Adventní kalendář MORA  

22. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Mikrovlnka zn. MORA MT 321 S 

23. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Knížka Příběhy slavných značek 

24. listopadu – 1 výherce vyhrává výhru: Sada nádobí PROFESSIONAL – 8 dílů zn. MORA 

 

Vyhlašovatel s organizátorem si tímto vyhrazují právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto 

pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů 

nespočívajících na straně vyhlašovatele a/nebo organizátora nebude možné slíbenou výhru 

opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

Výhru nelze převést na jinou osobu. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet 

v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají 

vyhlašovateli. 

Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s 

organizátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v 

těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. 

Vyhlašovatel s organizátorem nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v 

souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře 

přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry 

reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. 

 

7. Osobní údaje 

Vyhlašovatel zpracovává údaje soutěžícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR). 

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem zapojení se do soutěže 

budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka na 

sociální síti Facebook, profilová fotografie a osobní údaje soutěžícího zachycené na soutěžní 

fotografii (tj. podoba a projevy osobní povahy soutěžícího zachycené na soutěžní fotografii), a 



to po dobu trvání soutěže. Po ukončení soutěže nebudou osobní údaje soutěžícího dále 

zpracovány, vyjma jejich stálého zveřejnění na profilu MORA Česká republika bez jakékoliv 

mediální podpory – toto zpracování osobních údajů může soutěžící kdykoliv ukončit tak, že 

příslušný soutěžní komentář odstraní. 

Účastí v soutěži soutěžící, který bude vyhodnocen jako výherce soutěže bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, informování o průběhu 

soutěže a předání výhry budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 

telefonní číslo a adresa pro zaslání výhry, a to po dobu trvání soutěže a 3 roky po jejím 

ukončení. 

Správcem osobních údajů soutěžících je vyhlašovatel, resp. společnost: GORENJE spol.s r.o., 

se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 40612244, který bude 

zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele – organizátora v souladu s 

relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů 

mohou provádět i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, 

doručovacích služeb, služeb a aplikací. 

Osobní údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech organizátora v IT 

systémech na Slovensku. Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby 

organizátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění osobních 

údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a zabezpečení 

těchto osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány mimo prostor Evropského 

hospodářství. 

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherců je souhlas 

účastníka a oprávněný zájem organizátora a vyhlašovatele na pořádání soutěže a předání 

výhry. 

Soutěžící a výherce má právo: 

-     požadovat informace o zpracovávání osobních údajů, 

-     na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, 

-     na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů, 

-     vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, 

-     obrátit se na organizátora, vyhlašovatele nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů 

na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z 

porušení svých práv. 

  

S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na vyhlašovatele zasláním 

soukromé zprávy vyhlašovateli přes Facebook, nebo osobně na adrese Vyskočilova 1461/2a, 

140 00 Praha 4 – Michle. 

 

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je vyhlašovatel v souvislosti s předáním 

výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a zveřejňovat 

obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, 

fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, 

příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních 



materiálech a na produktech vyhlašovatele, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne 

pořízení těchto záznamů.  

 

8. Autorská práva 

Pro případ, že soutěžní komentář bude naplňovat znaky autorského díla podle §2 zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, uděluje soutěžící odesláním soutěžního komentáře k 
okamžiku zveřejnění soutěžního komentáře vyhlašovateli a organizátorovi bezplatnou, 
nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově a územně neomezenou, licenci k užití 
takového díla všemi známými způsoby užití, v původní nebo jiným zpracované či jinak 
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, 
především k propagaci vyhlašovatele. 

Licence je udělena jako bezúplatná. Vyhlašovatel a organizátor nejsou povinni uvádět při užití 
soutěžní fotografie jméno autora a nejsou povinni licenci využít. 

Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, kdy soutěžní komentář neobsahuje osobní údaje 

účastníka či jiné osoby, může vyhlašovatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě. vyhlašovatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále 

výslovně uděluje svolení s tím, že vyhlašovatel je oprávněn soutěžní komentář upravovat či 

jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro 

název či označení soutěžního komentáře.  

 

Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného 

soutěžního komentáře, a že jím zveřejněný soutěžní komentář neporušuje právní předpisy ani 

jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní 

komentáře se mohou na internetu šířit mimo vůli vyhlašovatele a za takové šíření již 

vyhlašovatel neodpovídá. Účastník odpovídá vyhlašovateli za újmu vzniklou v důsledku 

nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky. 

Vyhlašovatel ani organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na 

jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele ani organizátora než ta, která jsou uvedena v 

těchto pravidlech. 

Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je 

dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. 

Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 

souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, 

pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli 

soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu 

nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného 

závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné 

jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních 

materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel 



soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na 

propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat 

v souladu s úplnými pravidly soutěže. 

 

Tato soutěž není, jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Meta 

Platforms Ireland Limited nebo Meta Platforms, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje 

své informace vyhlašovateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms 

Ireland Limited nebo Meta Platforms, Inc. Účastník soutěže zároveň bere na vědomí a v plném 

rozsahu akceptuje, že elektronická sociální síť Facebook není zodpovědná za realizaci ani 

organizaci soutěže. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty související se soutěží musí být 

adresovány vyhlašovateli, příp. organizátorovi, nikoli elektronické sociální síti Facebook. 

Zapojením do soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv 

právní nároky vůči společnosti Meta Platforms, resp. že společnost Meta Platforms je od 

jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. 

 

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se 

soutěžící mohou obrátit s dotazem prostřednictvím soukromé zprávy na profil MORA České 

republika. 

Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit vyhlašovateli svůj daňový 

domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, vyhlašovatel srazí a odvede 

daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice. 

 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se 

soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: 

www.coi.cz. 

 

V Praze dne 13.10.2022 

http://www.coi.cz/

