
 

HERNÍŘÁD 

webové soutěže „PROSTŘENO! –“soutěž o 10.000,- Kč“ - XXII/2020 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.  Pořadatelem webové soutěže s názvem „PROSTŘENO! – soutěž o 10.000,- Kč“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV 

Prima, spol. s r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167, PSČ: 100 00, IČO: 48115908, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání 

(dále jen „Pořadatel“). Pořadatel soutěže je dále odpovědný za zajištění a předání výhry jako i daňového vypořádání výhry. 

2.  Pořadatel vysílá na programu Prima pořad s názvem „PROSTŘENO!“ (dále jen „Pořad“), přičemž v dílech Pořadu 

vysílaných ve dnech 16.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020 a 19.11.2020 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) bude v 

rámci Pořadu zveřejněna soutěžní otázka. Diváci mají možnost hlasovat prostřednictvím Registračního formuláře přes 

webovou stránku www.iprima.cz/prostreno se správnou odpovědí od pondělí 16.11.2020 od 17:50 hod do čtvrtka 

19.11.2020 do 23:59 hod. Výherce bude vyhlášen na www.iprima.cz/prostreno. 

3.  Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád. 

 

II. 

Soutěžící 

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která v okamžiku účasti v Soutěži splňuje podmínku dovršení 18 let věku. 

Účastí v Soutěži se divák stává Soutěžícím. 

2.  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném 

obdobném právním vztahu k Pořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu ani osoby ve vztahu 

k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že 

nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto 

Herním řádem. 

3.  Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou dle čl. III. odst. 2 tohoto Herního řádu. V případě, že Soutěžící nesplňuje 

podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je 

povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního 

titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných 

právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5 níže. 

4.  Soutěžící je povinen účastnit se soutěže poctivě, použití automatizovaného (strojového) systému zodpovězení soutěžních 

otázek (např. prostřednictvím k tomu vhodného software) či jiným obdobným způsobem je zakázáno. Soutěžící se může 

zúčastnit každého hlasování o soutěžní otázce v jednotlivých dílech Pořadu pouze jednou. Pořadatel je oprávněn bez 

předchozího dalšího upozornění Soutěžícího vyloučit v případě podezření Pořadatele, že takový Soutěžící dosáhl více 

účastí či ovlivnil výsledek v Soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je 

způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže, anebo totéž jinému Soutěžícímu umožnil. 

 

III. 

Soutěž – herní systém 

1.  Soutěže se divák zúčastní zasláním odpovědi na soutěžní otázku v Době trvání Soutěže. Odpovědi lze zasílat 

prostřednictvím webového formuláře (dále jen „Registrační formulář“). Odesláním Registračního formuláře je mezi 

Soutěžícím a Pořadatelem uzavřena smlouva, na základě které se Soutěžící účastní Soutěže, a to za podmínek stanovených 

v tomto Herním řádu (dále jen „Smlouva o účasti“). 

2.  Odpověď lze zaslat prostřednictvím Registračního formuláře umístěného na webové stránce iprima.cz/prostreno. 

Registrační formulář je přístupný pouze uživatelům přihlášeným do svého uživatelského účtu na stránkách iprima.cz, 

přičemž vytvoření uživatelského účtu je zdarma. Po zaškrtnutí odpovědi na soutěžní otázku ze dvou možností, vyplněním 

jména, příjmení a kontaktního telefonu se divák zúčastní hlasování prostřednictvím tlačítka „ODESLAT“. Aby bylo 

odeslání Registračního formuláře platné, musí divák hlasovat v Době trvání Soutěže (resp. příslušného kola). Odesílání 

Registračního formuláře není podmíněno zaplacením žádného poplatku. Každý se může zúčastnit soutěže zasláním 

Registračního formuláře pouze jednou. V případě, že se ukáže, že některý Soutěžící odeslal více Registračních formulářů 

či použil k jejich odeslání neplatné údaje, popř. identifikaci či údaje někoho jiného, může být takový Soutěžící ze Soutěže 

vyloučen, případně mu být započítán pouze dovolený počet hlasů. 

3. Pořadatel vyhodnotí všechny Registrační formuláře zaslané v Době trvání Soutěže (případně daného kola). 

4.  Pořadatel bude všechny došlé platné Registrační formuláře obsahující správnou odpověď v rámci Doby trvání Soutěže 

(dále jen „Správné formuláře“) shromažďovat v pořadí, ve kterém byly doručeny. Pořadatel z takto sestaveného pořadí 

Správných formulářů určí u otázky z dílů Pořadu vysílaných v Době trvání Soutěže celkem 1 výherce. Výhercem bude 

Soutěžící, jehož Správný formulář se v tomto pořadí umístil na1500místě. V případě doručení více Správných formulářů 

ve stejný okamžik Pořadatel takové formuláře seřadí podle telefonního čísla, které bylo zadáno jako kontaktní 

v Registračním formuláři, počítáno matematicky od nuly (tzn. např. formulář odeslaný s číslem 602 123 456 bude 

považován za doručený dříve než formulář odeslaný s číslem 602 123 457 apod.), V případě, že bude v příslušném 

Soutěžním kole doručeno dohromady méně Správných formulářů, než je 1500, bude se v počítání pokračovat znovu (i 

opakovaně) od počátku seznamu pořadí tak dlouho, dokud se nedojde ke Správnému formuláři na 1500. místě. Pořadatel 

odpovídá za to, že nikdo nebude moci ovlivnit sestavení seznamu s pořadím Správných formulářů a že takové pořadí bude 

odpovídat skutečnosti.  

5.  V případě, že Registrační formulář, který byl na výherním místě podle předchozích odstavců, zaslán osobou, která 

nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se Výhercem ten, jehož Správný formulář 

byl doručen hned po formuláři, který byl původně označen jako výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto 

stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky Soutěže. 

http://www.iprima.cz/prostreno
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6.  Pořadatel zajistí pořadí došlých Registračních formulářů (Správných formulářů) s vyznačením Výherce podle předchozích 

odstavců, včetně jeho telefonního čísla (příp. jiného kontaktního údaje). 

 

IV. 

Výhry 

1. Výherce určený podle předchozího článku Herního řádu získá v příslušném soutěžním kole od Pořadatele finanční 

výhru ve výši 10.000,- Kč. 

2. Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle uvedeném v Registračním formuláři. V případě, že Výherce nebude na 

telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu o výhře. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět 

(telefonicky nebo pomocí sms) nejpozději do72 hodin od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak 

k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst.5. Pořadatel telefonním hovorem s Výhercem, 

dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu 

trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry 

(dále jen „Prohlášení“).  

3. Neprodleně po skončení Soutěže bude vyhotoven Zápis o výhře s výhercem (dále jen „Zápis“), který je přílohou č.1 tohoto 

Herního řádu. Pokud se Pořadatel nedohodne s Výhercem jinak, Zápis o výhře bude doručen poštou na adresu, kterou 

Výherce sdělil telefonicky bezprostředně po skončení Soutěže. Výherce je povinen Zápis o výhře vlastnoručně podepsat a 

doručit zpět na adresu: FTV Prima, Vinohradská 3217/167, Praha 10 – Strašnice.Vzor Zápisu o výhře je přílohou č. 1 těchto 

Pravidel. Odmítnutím podpisu na Zápisu o výhře, neposkytnutím všech údajů vyžadovaných Zápisem o výhře nebo 

nevrácením podepsaného Zápisu o výhře ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zásilky s formulářem Zápisu o výhře zpět 

Pořadateli ztrácí Výherce právo na vyplacení Výhry. 

4.  Výherce bere na vědomí, že výhra v Soutěži podléhá zdanění v souladu s právními předpisy účinnými v době jejího 

vyplacení, kterou je Pořadatel povinen z výhry odvést. Výhra, po odečtení případné srážkové daně, bude Pořadatelem 

poukázána Výherci do 45 dnů od doručení Zápisu o výhře zpět Pořadateli dle předchozího odstavce, a to na bankovní účet 

Výherce uvedený v Zápise o výhře. Výplata Výhry v hotovosti nebo poštovní dobírkovou poukázkou není možná. 

5. K realizaci Výhry dojde výhradně převodem na bankovní účet výherce (tento účet výherce uvede do  Zápisu společně 

s dalšími povinnými údaji). Vyplněný Zápis zašle výherce e-mailem a na základě dat v něm uvedených mu bude zaslána 

výhra.. Dokud Výherce nedodá Pořadateli Zápis obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. 

Nárok na Výhru je nepřenosný. Pořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v 

Zápise. 

6. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Pořadatel. 

7. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.  

8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné formuláře, není Pořadatel 

povinen poskytovat nikomu Výhru. 

 

        V. 

 Společná ustanovení 

1. V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost 

vhodným způsobem upozorní, zejména v nejbližším vysílání Pořadu. V takovém případě se určení Výherce příslušného 

Soutěžního kola provádí z formulářů došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže. 

2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne 

od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je 

napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše 

popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z dramaturga pořadu, 

šéfproducenta a dalšího pověřeného pracovníka. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či 

opatření učiněná v rámci Soutěže správná. 

3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní 

řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu 

s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku 

odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro 

účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena běžnými cenami Pořadatele. 

4. Rozhodnutí komise je konečné. 

 

 

VI. 

Ochrana osobních údajů 

1.   Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžícího pro účel Soutěže (tj. organizace soutěže, její vyhodnocení, kontaktování 

výherců a předání výhry, posouzení protestů atd.), a to na základě Smlouvy o účasti. Pro účely Soutěže zpracovává 

Pořadatel osobní údaje soutěžícího, které uvede v Registračním formuláři, jakož i osobní údaje, které vzniknou nebo budou 

Pořadatelem sděleny v souvislosti se Soutěží. Osobní údaje Soutěžícího budou pro účel Soutěže zpracovány po dobu šesti 

měsíců od uplynutí Doby trvání soutěže. 

2.  Příjemcem osobních údajů Soutěžícího mohou být osoby, které Pořadateli poskytují služby IT, osobám v rámci holdingu 

Pořadatele, smluvním partnerům Pořadatel. 

3.  Jestliže soutěžící v rámci registračního procesu do Soutěže kliknutím na políčko u textu „souhlasím se zveřejněním mých 

údajů jako výherce na stránkách iprima.cz.“ či textu s obdobným významem, a následným odesláním Registračního 

formuláře udělil Pořadateli souhlas se zveřejněním jeho jména, příjmení a obce, ve které má Soutěžící trvalé bydliště, 

v případě výhry, budou tyto jeho osobní údaje umístěny na internetových stránkách iprima.cz s uvedením Soutěžícího jako 

výherce Soutěže, a to po dobu dvou let. 
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4.   Jestliže Soutěžící provedl registraci na internetových stránkách iprima.cz, budou jeho osobní údaje zpracovávány také pro 

účely a na základě právních důvodů blíže vymezených v podmínkách registrace, které jsou uvedeny na webových stránkách 

iprima.cz. Udělený souhlas může soutěžící kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mailovou adresu 

gabriela.kotouckova@iprima.cz. 

5.  Soutěžící může kdykoliv požádat Pořadatele o informaci, zda Pořadatel zpracovává osobní údaje, které se ho týkají a pokud 

ano, o poskytnutí kopie těchto osobních údajů. V případě, že dojde k jakékoliv změně v osobních údajích Soutěžícího, nebo 

Soutěžící zjistí, že Společnost zpracovává neaktuální či nepřesné údaje Soutěžícího, může kdykoliv požádat Pořadatele o 

to, aby tyto údaje opravili. Soutěžící rovněž může požádat Pořadatele o to, aby veškeré jeho osobní údaje vymazali, nebo 

aby omezili zpracování jeho osobních údajů. Pokud se bude Soutěžící domnívat, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány 

v rozporu s právními předpisy, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pořadatele může Soutěžící 

kontaktovat na e-mailové adrese gabriela.kotouckova@iprima.cz 

 

VII. 

Změny Herního řádu 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách 

Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.iprima.cz/prostreno v období od 16.11.2020 do 

15.12.2020. 

3. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky. 

 

 

V Praze dne 16.11.2020  

 

 

 

 

_____________________ 

FTV Prima, spol. s r.o. 

Ing. Marek Singer 

generální ředitel 

 

 

 

 

_____________________ 

FTV Prima, spol. s r.o. 

Ing. Petr Babulík 

finanční ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

ZÁPIS O VÝHŘE S VÝHERCEM  

1. Výherci v souladu s Pravidly televizní soutěže „Prostřeno!“ (dále jen „Soutěž“) pořádané Pořadatelem od 16.11.2020 do 

19.11.2020 od 17:50 do 23:59 hodin, vzniklo právo na výhru ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých (dále 

jen „Výhra“).  

2. Tento Zápis podepsaný Pořadatelem i Výhercem slouží jako podklad pro vyplacení Výhry v souladu s Pravidly Soutěže.  

3. Formulář tohoto Zápisu byl Pořadatelem zaslán poštou Výherci na adresu, kterou Výherce Pořadateli sdělil telefonicky 

bezprostředně po skončení Soutěže. V případě, že se Pořadatel s Výhercem dohodli na osobním převzetí a podpisu Zápisu 

ze strany Výherce, toto ustanovení se neuplatňuje. 

4. Výherce je povinen tento Zápis o výhře vlastnoručně podepsat a doručit zpět na adresu: FTV Prima,  Vinohradská 

3217/167, Praha 10 – Strašnice, PSČ: 100 00. Pokud Výherce nedoručí tento Zápis podepsaný Pořadateli zpět ve lhůtě 14 

dnů ode dne, kdy mu byl doručen, pozbývá Výherce právo na vyplacení Výhry. V případě, že se Pořadatel s Výhercem 

dohodli na osobním převzetí a podpisu Zápisu ze strany Výherce, toto ustanovení se neuplatňuje. 

5. Výherce podpisem tohoto Zápisu přijímá výhru a souhlasí s jejím uhrazením dle podmínek Pravidel Soutěže a tohoto 

Zápisu. 

6. Výherce podpisem tohoto Zápisu potvrzuje, že se před zahájením své účasti v Soutěži seznámil s Pravidly této Soutěže, 

souhlasil s ním a během Soutěže se jím řídil. 

7. Výherce dále potvrzuje, že dosáhl v den vzniku práva na výhru věku 18 let a splňuje další podmínky vyžadované Pravidly 

pro účast v této Soutěži. 

8. Výherce podpisem tohoto Zápisu dále potvrzuje, že není v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu 

k Pořadateli nebo osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě televizního pořadu „Prostřeno!“ (dále jen „Soutěž“) 

nebo osobou ve vztahu k výše uvedeným osobám blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů.  

9. Výherce bere na vědomí, že Výhra, o které je pořizován tento Zápis, podléhá zdanění v souladu s právními předpisy a 

Pořadatel je povinen z Výhry tuto daň odvést.  

10. Pořadatel se zavazuje poukázat Výhru, po odečtení srážkové daně, na bankovní účet Výherce uvedený v záhlaví tohoto 

Zápisu, a to do 45 dnů od í doručení tohoto Zápisu podepsaného Výhercem.  

11. Výherce bere na vědomí, že poskytnutí nepravdivých nebo neúplných údajů v tomto Zápisu, nebo odmítnutí poskytnutí 

všech údajů vyžadovaných tímto Zápisem, má za následek ztrátu práva na Výhru. 

V Praze dne  V Praze dne  

   

za FTV Prima, spol. s r. o.  Jméno a příjmení, Výherce 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

Bankovní účet: 

 


