
PRAVIDLA aukce o produkty Pomozte dětem podepsané 
známými osobnostmi  

 

Pořadatel aukce/soutěže: 

Pořadatelem aukce je Nadace rozvoje občanské společnosti se sídlem na adrese Na 
Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5, IČO: 49279416, DIČ: CZ49279416. 
 

Název aukce: 

Aukce o produkty Pomozte dětem podepsané známými osobnostmi 

Trvání aukce: 

Aukce probíhá od 23. 5. od 8:00 hodin do 4. 6. do 22:00 hodin. Doba trvání aukce 
jednotlivých předmětů se bude konat vždy ve vybraných 38hodinách od 8:00 do 22:00. 

 

Podmínky účasti v aukci: 

Soutěžícím v aukci se může stát pouze fyzická osoba ve věku minimálně 18 let, s 
doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která je registrována na sociální 
síti INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj INSTAGRAM účet a splní 
stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat 
veškerá pravidla použití sítě INSTAGRAM uvedená na 
https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=uf_share.  

 

Účel aukce: 

Vybrané finanční částky putují na chod sbírky Pomozte dětem. Sbírka podporuje děti a 
mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli 
způsobem ohroženi či znevýhodněni.  

Více o Pomozte Dětem na https://www.pomoztedetem.cz/.    

100 % částky, která bude nejvyšší nabídkou v této aukci v okamžiku jejího ukončení, 
bude poskytnuta výhercem přímo na účet projektu Pomozte Dětem CZK: 
12301230/0600 

 

 

https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=uf_share
https://www.pomoztedetem.cz/


Průběh aukce: 

Aukce je pořádána prostřednictvím sociální sítě INSTAGRAM. Na Instagramovém 
profilu sbírky Pomozte dětem https://www.instagram.com/pomoztedetem/ bude od 
23. 5. v 8:00 uveřejněn post s vyobrazením předmětu aukce, který je vyzváním 
pořadatele aukce k podávání nabídek ve smyslu veřejné soutěže o nejlepší nabídku. 
Zájemci o daný předmět mohou přihazovat výši částky do komentářů pod daným 
postem. Minimální příhoz je 50 Kč, počet příhozů jednoho soutěžícího není omezen. 
Výše příhozu jsou závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy na předmět aukce a 
tato závaznost končí v okamžiku zveřejnění vyššího příhozu jiného soutěžícího. 
Soutěžící nesmí své návrhy formou dodatečné úpravy komentáře měnit. Pokud návrh 
změní, považuje se za aktuální jeho první návrh zveřejněný v komentáři. Soutěžící mají 
možnost přihazovat vždy do 22hod v den aukce vybraného předmětu. Celá aukce končí 
ukončením poslední aukce 4. 6. ve 22 hodin. Předmět aukce vyhrává soutěžící 
s komentářem s nejvyšší částkou a je s ním v okamžiku akceptování nabídky 
pořadatelem uzavřena kupní smlouva (dále jen „výherce“). Výherce, jehož nabídka 
byla akceptována, bude kontaktován do soukromé zprávy na Instagramu ohledně 
dalšího postupu, a to především úhradě kupní ceny a způsobu předání zakoupeného 
předmětu aukce. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření kupní smlouvy 
s výhercem dle nejvyššího příhozu v době ukončení aukce, akceptuje pořadatel druhý 
návrh v pořadí. 

 

Předměty aukce: 

1x Chňapka Pomozte dětem s podpisem Michala Horáka  
1x Chňapka Pomozte dětem s podpisem Dashy 
1x Žluté ponožky dámské Pomozte dětem s podpisem Tomáše Kluse 
1x Kuchyňská zástěra Pomozte dětem s podpisem kapely Mirai 
1x Kuchyňská zástěra Pomozte dětem s podpisem Josefa Maršálka 
1x Tričko vel. L Pomozte dětem s podpisem Kuřete 

Jednotlivé časy aukcí: 
Michal Horák 23. 5. od 8:00 do 24. 5., 22:00 
Tomáš Klus 25. 5. od 8:00 do 26. 5., 22:00 
Dasha 27. 5. od 8:00 do 28. 5., 22:00 
Kapela Mirai 30. 5. od 8:00 do 31. 5., 22:00 
Josef Maršálek 1. 6. od 8:00 do 2. 6., 22:00 
Kuře 3. 6. od 8:00 do 4. 6., 22:00 

 

Způsob určení výherce a předání předmětu aukce: 

https://www.facebook.com/BarbieCZaSK/


Výhercem se stává autor komentáře s nejvyšší částkou ke konci aukce jednotlivého 
předmětu ve 22:00 hodin.  

Výherce bude následující den vyhlášen v komentáři u daného postu a kontaktován 
pořadatelem soukromou zprávou na Instagramu.  

Výherce následně odešle na výše uvedený účet částku, kterou uvedl ve výherním 
komentáři.  

Pořadatel odešle předmět aukce na adresu, kterou mu výherce ve zprávě sdělí, 
nejpozději do dvou týdnů od připsání částky na transparentní účet.  

 

Osobní údaje 

Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžících, které jsou potřebné pro účast v aukci, 
evidenci soutěžících, vyhodnocení aukce, komunikaci s výhercem, identifikaci platby a 
uzavření kupní smlouvy, tj. zejména jméno a příjmení podle názvu Instagram profilu 
soutěžícího, případně další údaje, které soutěžící sdělí pořadateli. Pořadatel je správcem 
osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro 
uspořádání aukce a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 
1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – plnění právní 
povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem.  

 

V případě výherce budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa, 
telefonní číslo a číslo bankovního účtu) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou 
pro doručení předmětu aukce a dále po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy za 
účelem její evidence.  

 

 

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva: 

- požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 



- právo vznést námitku, pokud budou údaje zpracovávány na základě oprávněného 
zájmu pořadatele, 

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

- na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla 
porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. 

Podmínky zpracování osobních údajů v souvislosti s použitím sítě INSTAGRAM jsou 
k dispozici na https://www.facebook.com/privacy/explanation/.  

 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

Pořadatel aukce je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla aukce v 
průběhu jejího trvání, aukci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné 
aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla aukce a účinnost změn 
nastane zveřejněním pozměněných pravidel. Pořadatel si též vyhrazuje právo 
odmítnout všechny nabídky soutěžících. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly 
nebudou do aukce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala 
výhercem, např. v důsledku duplicity INSTAGRAM účtů, nemá nárok na předmět 
aukce. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či 
profil INSTAGRAM vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní 
účet INSTAGRAM). 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či INSTAGRAM 
profil odporuje pravidlům sociální sítě INSTAGRAM.  

Pořadatel aukce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí 
soutěžícího v aukci (především funkčnost sítě INSTAGRAM). Pořadatel dále neodpovídá 
za doručení zprávy či komentáře, prostřednictvím které bude informován výherce. 

Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v aukci.  

Nezaplacení kupní ceny za předmět aukce může pořadatel vymáhat postupem podle 
právního řádu České republiky.  

Z aukce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a partnera soutěže, a osoby jim 
blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této aukci 

https://www.facebook.com/privacy/explanation/


včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se 
některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve 
prospěch pořadatele aukce. 

Tato aukce není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické 
sociální síti INSTAGRAM.  

Pro práva z vadného plnění se přiměřeně použijí postupy pro vrácení a reklamace 
zveřejněné na stránce https://eshop.pomoztedetem.cz/obchodni-podminky/. 

Pravidla této aukce se řídí právním řádem České republiky.  

Účastí v aukci soutěžící souhlasí s těmito pravidly aukce.  

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně této aukce se soutěžící mohou kdykoliv 
obrátit na pořadatele na e-mailu lucie.grmelova@nros.cz 

V Praze dne 9. 5. 2022 

 

 

 

Autorská práva: 

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným 
zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebudou porušena práva třetích osob, zejména, 
že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. 

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou 
licenci k užití veškerých autorských děl, které zveřejní v souvislosti se soutěží, a to v 
neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), včetně práva 
takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, 
pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s 
právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém 
rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení 
pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv 
autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 
2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez 
ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje 
souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

mailto:lucie.grmelova@nros.cz

