
Podmínky účasti v soutěžích na sociální síti Facebook 

(dále jen „Podmínky“) 
 
1. Organizátor soutěže 
 
Organizátorem soutěže je Agrární komora, se sídlem: Blanická 383/3, 779 00 Olomouc – 
Hodolany, IČO: 47674768, DIČ: CZ47674768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě (dále jen „Organizátor“). 
 
2. Soutěže 
 
Organizátor vyhlašuje soutěže prostřednictvím příspěvků na sociální síti Facebook (dále jen 
„Příspěvky“). Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se v záležitostech, které 
Příspěvky výslovně neupravují jinak, řídí těmito Podmínkami.  
 
3. Doba konání soutěže 
 
Soutěže probíhají vždy v termínu specifikovaném v příslušném Příspěvku (dále jen „Doba 
konání“). 
 
4. Pravidla soutěže 
 
Tyto Podmínky jsou zveřejněny po celou dobu soutěžního období na sociální síti. Pokud bude 
zveřejněn výňatek či zkrácená verze těchto Podmínek, tak se jedná pouze o neoficiální 
informace určené především pro, komunikaci či propagaci v souvislosti se soutěžemi. Účast v 
soutěžích je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěžích vyjadřuje svůj souhlas s 
Podmínkami. Tyto Podmínky, soutěže a právní vztahy mezi Organizátorem a soutěžícími se 
řídí právním řádem České republiky. 
 
5. Účastníci soutěží 
 
Soutěží se může zúčastnit coby soutěžící pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm 
na území České republiky (dále jen „Účastníci“).  
 
Účastníci jsou povinni soutěžit výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na 
Facebooku.  
 
Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže správně odpoví na otázku 
zadanou Organizátorem v Příspěvku a/nebo splní jiné podmínky stanovené příslušným 
Příspěvkem pro účast v soutěži. 
 
Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží a Účastníkům nevyplývají z účasti 
v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Organizátorovi.  
 
Každý Účastník se může do příslušné soutěže přihlásit za celou Dobu konání soutěže pouze 
jednou. 
 
Ze soutěží jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi či k 
dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z 



takových osob ve vztahu osob blízkých. 
 
Ze soutěží jsou dále vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům 
nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech osob, u nichž je 
dáno důvodné podezření, že v soutěžích uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. 
Vyloučením ze soutěží pozbývá osoba bez dalšího veškerých nároků souvisejících se 
soutěžemi, a to zejména nároku na výhru. Vyloučena ze soutěže je dále každá osoba, která se 
do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji. 
 
Účast v soutěžích není zpoplatněna a osobám, respektive soutěžícím nevzniká nárok na 
náhradu nákladů spojených s účastí v soutěžích ani na výhru. 
 
6. Výherci soutěží a výhry 
 
Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří jsou (dle pravidel uvedených v příslušném 
Příspěvku) vylosováni a/nebo vybráni Organizátorem (dále jen „Výherci“). 
 
Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku. 
 
7. Určení výherců a podmínky získání výher 
 
Všichni Výherci budou o výhře vždy informováni pod svým soutěžním komentářem 
Příspěvku, a to do 2 dnů ode dne, kdy budou vylosování a/nebo vybráni Organizátorem (dále 
jen „Oznámení o výhře“). 
 
V případě, že nebude Výherce na výzvu po dobu 7 dnů ode dne Oznámení o výhře reagovat 
poskytnutím informace o své adrese, ztrácí právo na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu. 
 
Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodu 
spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry Výherců, které z důvodu 
spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch 
Organizátora. 
 
Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení 
soutěže. Účastí v soutěžích nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně 
vymáhat. Výhry v soutěžích nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné 
ceny, než která je Organizátorem stanovena. 
 
8. Vyloučení odpovědnosti za škody  
 
Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky Facebooku. Dále pak 
neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se 
nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí. 
 
9. Ostatní ustanovení a podmínky 
 
Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje 
soutěžících. Informace získané od Účastníků budou použity pouze pro účely příslušné 
soutěže. 



Soutěžní odpovědi či komentáře nesmějí obsahovat erotické či jinak vulgární projevy a 
zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání anebo působit neeticky.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky včetně změny Doby konání 
soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na 
Facebooku.  
 
Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 
 
Soutěže jsou organizovány a spravovány Organizátorem a Facebook je pouze využívaný coby 
platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na 
Organizátora tak i Účastníky. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace 
primárně Organizátorovi soutěže a nikoliv Facebooku. 
 
V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníkem a Organizátorem řídí právním řádem České 
republiky.  
 
 
Datum vydání podmínek: 2. 11. 2020 
 


