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______________________________________________________________ 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE CAPAROL  

„100.000,-Kč 
NA SANACI FASÁDY BYTOVÉHO DOMU“ 

______________________________________________________________ 
 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
 
1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Caparol Czechia s.r.o., se sídlem 

Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60825847, zapsaná v 
obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349050 (dále 
jen „Organizátor“). 

 
1.2 Organizátor touto soutěží podporuje systém dlouhodobé sanace znečištěných fasád 

bytových domů při využití technologie označované jako CAPAROL CLEAN CONCEPT 
(dále jen „CCC“). CCC řešení sestává z očištění fasády, ošetření speciálním desinfekčním 
nátěrem a následnou aplikací vysoce odolné fasádní silikonové barvy, přičemž toto 
řešení je unikátní zejména délkou poskytované záruky na čistou fasádu, která činí 8 až 
12 let. Bytovým domem se rozumí dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Zároveň musí mít 
čtyři (4) nebo více bytových jednotek nebo bytů. 

 

2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE A PODMÍNKY ÚČASTI 
 
2.1 Soutěže se mohou účastnit jednotlivé bytové domy, resp. právnické osoby ze zákona 

zajišťující jejich správu (dále jen „Bytový dům“) či osoby oprávněné za tyto v této 
souvislosti jednat, jejichž zástupci mají zájem o bližší informace o CCC řešení. Účast na 
soutěži vzniká  doručením řádně vyplněného registračního formuláře Organizátorovi, 
dostupného na adrese www.caparolcistafasada.cz (dále jen „Registrační formulář“), 
který bude obsahovat údaje o daném Bytovém domě v rozsahu (i) jména, příjmení, e‐
mailové adresy a telefonu zástupce Bytového domu, s uvedením (ii) města, kde se 
Bytový dům nachází, přičemž a u pole „typ nemovitosti“ bude zvolen typ „bytový dům“ 
a následnou telefonickou konzultací nebo schůzkou s obchodním zástupcem 
Organizátora, kde zástupce Bytového domu blíže specifikuje a zodpoví případné další 
otázky Organizátora týkající se Bytového domu (dále jen „Účastník“), čímž Účastník 
projeví zájem o sanaci fasády Bytového domu. Každý Bytový dům může být součástí 
této soutěže pouze jedenkrát (1), tzn. nelze Bytový dům nominovat vícero jeho 
zástupci. V případě duplicitní nominace bude předmětný Bytový dům do soutěže 
zařazen na základě jeho první registrace prostřednictvím Registračního formuláře, 
přičemž ostatní registrace budou ze soutěže Organizátorem vyřazeny. 
 

2.2 Účastník je způsobilý k účasti v soutěži, pokud splní podmínky stanovené v těchto 
pravidlech (dále jen „Pravidla“) a bude tato Pravidla akceptovat a dodržovat, a to 
včetně jakýchkoliv jejich případných změn; 

 

http://www.caparolcistafasada.cz/
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2.3 Účastník odesláním Registračního formuláře potvrzuje, že se seznámil s Pravidly, 
porozuměl jejich obsahu a s Pravidly bezvýhradně souhlasí. V případě porušení 
Pravidel ze strany Účastníka ztrácí tento Účastník právo na výhru. 
 

2.4 Z účasti na soutěži jsou  zaměstnanci Organizátora, jejich manželé/manželky, partneři, 
příbuzní v přímé linii, druhové/družky a/nebo osoby žijící s takovými zaměstnanci ve 
společné domácnosti a dále zaměstnanci společností spolupracujících s Organizátorem 
na přípravě této soutěže.  

 

3. VÝHERCE A VÝHRA V SOUTĚŽI 
 
3.1 Každý Účastník se může zúčastnit soutěže pouze jednou (1) a může vyhrát rovněž 

pouze jednou (1). Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv (i dodatečně) ze soutěže 
vyřadit kteréhokoliv Účastníka, pokud se bude Organizátor domnívat, že účastník 
soutěže může jednat v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy 
Organizátora. 
 

3.2 Výhra nebude předána v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít podezření, že 
Účastník dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v 
rozporu s dobrými mravy nebo těmito Pravidly. Z účasti na soutěži může být 
rozhodnutím Organizátora dále vyloučena osoba, která této účasti ke škodě 
Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se 
soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí 
osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži 
vyloučen i výherce. 

 
3.3 Organizátor prostřednictvím počítače a náhodného algoritmu vybere jeden Bytový 

dům, který získá výhru. Výhrou se rozumí možnost čerpat jednorázový příspěvek na 
nákup produktů značky CAPAROL, které jsou součástí CCC systému 
(https://www.caparol.cz/fileadmin/data_cz/Brochures/Caparol_clean_concept_CZ.pdf
) v hodnotě až 100.000 Kč vč. DPH (dále jen „Příspěvek“). Podmínky čerpání Příspěvku 
jsou následující: 

 
(a) Účastník soutěže si pro předmětný Bytový dům objedná službu sanace fasády 

systémem CAPAROL CLEAN CONCEPT s využitím „CCC produktů“, na které se 
vztahuje Příspěvek; 

(b) Sanaci fasády provede Organizátorem certifikovaná a schválená realizační 
společnost (dále jen „Společnost“); 

(c) Společnost vystaví předávací protokol k dokončení sanace fasády 
prostřednictvím CCC systému nejpozději do 30. listopadu 2022; 

(d) Účastník soutěže předá Organizátorovi nejpozději do 7. prosince 2022 schválený 
rozpočet sanace fasády Společností (z rozpočtu musí jednoznačně vyplývat v 
jaké výši se na celkových nákladech sanace fasády podílí nákup produktů CCC); 

(e) Příspěvek bude ve výši skutečných nákladů na CCC produkty v maximální výši 
100.000 Kč vč. DPH vyplacen ve prospěch výherce soutěže do 15 dnů od 
(i) dodání podkladů ke splnění výše požadovaných podmínek a (ii) sdělení čísla 
bankovního účtu výherce soutěže v písemné formě; pro vyloučení pochybností 

https://www.caparol.cz/fileadmin/data_cz/Brochures/Caparol_clean_concept_CZ.pdf
https://www.caparol.cz/fileadmin/data_cz/Brochures/Caparol_clean_concept_CZ.pdf
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se uvádí, že pokud bude hodnota produktů CCC použitých při sanaci fasády nižší 
než 100.000 Kč vč. DPH, bude Organizátorem proplacen Příspěvek v částce 
odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na CCC produkty. V případě, že 
bude hodnota produktů CCC použitých při sanaci fasády vyšší než 100.000 Kč vč. 
DPH, bude Organizátorem proplacen Příspěvek 100.000 Kč vč. DPH). 
 

3.4 V případě, že se výherce soutěže rozhodne Příspěvek nevyužít, výhra propadá ve 
prospěch Organizátora. Účastník soutěže ani jiná osoba není oprávněna určit další 
(náhradní) osobu výhry. 

 
3.5 Výherce bude o výhře vyrozuměn po zveřejnění výsledku soutěže prostřednictvím e-

mailu, který uvedl v rámci registrace do soutěže nebo telefonicky. Výherce je povinen 
na e-mailovou zprávu Organizátorovi odpovědět, a to do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne odeslání zprávy Organizátorem. V případě, že výherci Organizátorovi soutěže v 
uvedené lhůtě na výherní zprávu neodpoví, může Organizátor rozhodnout, že se 
nestává výhercem a výhra propadá Organizátorovi, který je oprávněn rozhodnout o 
jejím dalším užití. V případě, že se výherce následně stane nekontaktním a nebude 
možné s ním sjednat čerpání výhry, může Organizátor rozhodnout, že jeho nárok na 
výhru zaniká a výhra propadá Organizátorovi, který je oprávněn rozhodnout o jejím 
dalším užití. 

 
3.6 Pokud bude výhra nebo plnění související s výhrou zasíláno prostřednictvím pošty či 

jiným způsobem, Organizátor neodpovídá za případnou ztrátu, poškození, zničení či 
jiné zneužití zásilky s výhrou nebo souvisejícím plněním. 

 
3.7 Výherce bere na vědomí, že výhra podléhá zdanění dle platných právních předpisů, 

přičemž se zavazuje, že poskytnutou výhru dle těchto pravidel řádně zdaní v rámci 
svých příjmů. 

 

4. TERMÍN TRVÁNÍ SOUTĚŽE 
 
4.1 Soutěž probíhá v termínu od 25. října 2021 do 31. prosince 2021 včetně, přičemž 

rozhodující je datum doručení řádně vyplněného Registračního formuláře 
Organizátorovi. 

 

5. LICENCE 

5.1 V souladu s ustanoveními § 84 a § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále 
jen „OZ“), zajistí Účastník souhlas fyzické osoby jednající za Účastníka s tím, aby 
Organizátor při propagaci soutěže, jejího výsledku a propagaci Organizátora jakýmkoliv 
způsobem zachytil jeho podobiznu a zvukově obrazové a zvukové záznamy týkající se 
jeho osoby jeho projevů osobní povahy, a aby takové materiály užíval. Licence dle 
tohoto článku v rozsahu předmětů chráněných všeobecným osobnostním právem 
(osobnostních atributů) se poskytuje na dobu neurčitou. 
 

5.2 Účastník zajistí, že fyzická osoba jednající za Účastníka poskytne v souvislosti účastí 
Účastníka na soutěži Organizátorovi bezplatně výhradní licenci k užití Organizátorem 
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pořízených podobizen, zvukově obrazových a zvukových záznamů (pro účely tohoto 
článku dále jen „Fotografie nebo video“), včetně licence k zařazení Fotografie nebo 
videa do díla, ke zveřejnění Fotografie nebo videa a k užití Fotografie nebo videa v 
neomezeném rozsahu (tzv. k volné ruce), tj. k užití všemi známými (byť ještě 
nevyužívanými) způsoby užití, bez omezení územního, časového, množstevního, bez 
omezení technologie či formátu, účelu užití a bez jakéhokoli jiného omezení, resp. též k 
takovému zařazení, zaznamenání, zveřejnění a/nebo jinému užití kterékoli části 
Fotografie nebo videa, a to vše s tím, že tato licence zahrnuje zejména následující 
svolení (souhlasy), resp. výhradní oprávnění (práva): 

(a) zpracovat, přetvořit, upravit a/nebo jinak změnit Fotografii nebo video nebo 
kteroukoli jejich část; 

(b) spojit Fotografii nebo video (případně kteroukoli jejich část) s libovolnými 
autorskými díly a/nebo uměleckými výkony a/nebo jinými prvky (ať už 
autorskými, nebo neautorskými), resp. s jakýmkoli obsahem, a to v rámci 
vytvoření díla i mimo něj; 

(c) Fotografii nebo video nebo kteroukoli jejich část (případně kterýkoli motiv 
z Fotografie nebo videa) zařadit do (resp. užít pro účely vytvoření) libovolného 
díla nebo audiovizuálního díla nebo jiného zvukově obrazového záznamu či 
jiného autorského díla, případně do souborného díla nebo jiné kompilace a 
následně takový výsledný produkt užít v neomezeném rozsahu dle tohoto 
odstavce; 

(d) užít Fotografii nebo video nebo kteroukoli jejich část, a to v neomezeném 
rozsahu, 

(e) rozmnožovat a rozšiřovat Fotografii nebo video  
(f) půjčovat a/nebo pronajímat Fotografii nebo video; 
(g) vystavovat Fotografii nebo video nebo kteroukoli její část, a to též za účelem 

přímého nebo nepřímého obchodního či jiného hospodářského prospěchu; 
(h) zpřístupňování Fotografie nebo videa veřejnosti způsobem, že kdokoli může 

mít k Fotografii nebo videu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby 
zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, vč. sítě internet; 

(i) při sdělování veřejnosti opatřit Fotografii nebo video (případně kteroukoli její 
část) logem či jiným označením; a  

 
součásti licence (jednotlivá svolení a oprávnění) uvedené v tomto odstavci je přitom 
Organizátor oprávněn využít v jakékoli vzájemné kombinaci nebo prostřednictvím 
kterékoli třetí osoby. 
 

5.3 Licence dle odst. 5.2 bude v rozsahu svolení a oprávnění k předmětům chráněným 
autorským zákonem poskytnuta na celou dobu trvání příslušných majetkových práv. 

 
5.4 Organizátor není povinen licencí sjednaných v těchto Pravidlech využít. Licence se 

poskytují ode dne vzniku Fotografie nebo videa. Účastník tímto potvrzuje, že fyzická 
osoba jednající za Účastníka před poskytnutím licence dle těchto Pravidel neposkytla 
třetí osobě žádné svolení (souhlas) ani oprávnění (právo; ať už výhradní, nebo 
nevýhradní) ve vztahu k žádnému chráněnému předmětu, k němuž se licence dle 
těchto Pravidel vztahují. 
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5.5 Organizátor je oprávněn svolení a oprávnění tvořící součást licence dle tohoto článku 
zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího poskytnout třetí osobě, včetně 
oprávnění k dalšímu poskytování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně). 
Organizátor je též oprávněn oprávnění tvořící součást licence dle tohoto článku zcela 
nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího postoupit třetí osobě, včetně 
oprávnění k dalšímu postupování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně). 

 
5.6 Jakákoliv licence či souhlas dle tohoto článku 5 nezaniká vyřazením Účastníka ze 

soutěže. 
 
5.7 Vedle licencí a souhlasů dle tohoto článku dále Účastník souhlasí s užitím jeho údajů 

pro účely propagace Organizátora v rámci sdělovacích prostředků, na webových 
stránkách Organizátora, včetně Facebook profilu Organizátora a v tištěných 
materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží nebo Organizátorem. 

 

6. ODPOVĚDNOST 

6.1 Účastník potvrzuje a zavazuje se, že účastí v soutěži dle těchto Pravidel neporušuje 
jakákoliv práva třetích osob ani jakékoliv právní předpisy. V případě že jakákoliv třetí 
osoba vznese vůči Organizátorovi či jiné osobě nárok v souvislosti s účastí Účastníka v 
soutěži nebo pokud jakýkoliv státní úřad nebo orgán uloží Organizátorovi nebo jiné 
osobě sankci v souvislosti s účastí Účastníka v soutěži, je Účastník povinen 
Organizátorovi a každé jiné osobě nahradit pravomocně uloženou sankci a nahradit 
způsobenou škodu, včetně zaplacení odškodnění pro třetí osobu. 
 

6.2 Účastník je povinen se v rámci soutěže zdržet jakýchkoli projevů a jednání, které by 
mohly poškodit jméno či pověst Organizátora či jeho výrobků nebo služeb. 
 

6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou Účastník případně utrpí 
svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 

 
6.4 Na výhru v rámci této soutěže není právní nárok a výhra není soudně vymahatelná. 

Výhru obdrženou v rámci soutěže nelze měnit. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit 
výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání 
výhry. 

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Ochrana osobních údajů fyzické osoby jednající za Účastníka je poskytována zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 „GDPR“) 
 

7.2 Účastník soutěže se zavazuje informovat fyzickou osobu jednající za Účastníka soutěže 
o zpracování jejích osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e‐mailová adresa, 
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telefon, a dále uvedení města, kde se předmětný Bytový dům nachází (dále společně 
jen „Osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 
b) a f) GDPR pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v soutěži, 
včetně licencí, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem 
propagace soutěže a Organizátora. Oprávněný zájem Organizátora spočívá v propagaci 
soutěže a Organizátora a v případné možnosti řádné obhajoby svých nároků v případě 
sporu s Účastníkem. 

 
7.3 Správcem Osobních údajů je Organizátor soutěže. Osobu odpovědnou za ochranu 

osobních údajů lze kontaktovat na adrese: Caparol Czechia s.r.o., Walterovo 
nám.329/3, 15800 Praha 5  
 

7.4 Za účelem kontaktování výherce a dohody o předání výhry může Organizátor soutěže 
poskytnout osobní údaje fyzické osoby jednající za výherce v rozsahu jméno, příjmení, 
telefon a e-mail zprostředkovateli výhry, tedy společnosti, která plnění výhry pro 
Organizátora zajišťuje. 

 
7.5 Zpracováním Osobních údajů může Organizátor pověřit třetí osobu jakožto 

zpracovatele. 
 
7.6 Fyzická osoba jednající za Účastníka má právo požadovat přístup k Osobním údajům 

a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek  
a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Účastník má právo vznést vůči Organizátorovi 
soutěže námitku proti zpracování jeho Osobních údajů. Požádá-li Účastník o informaci 
o zpracování svých Osobních údajů, je mu Organizátor soutěže povinen tuto informaci 
předat. 

 
7.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti (5) let ode dne ukončení termínu 

soutěže. 
 
7.8 Pokud by se fyzická osoba jednající za Účastníka domnívala, že Organizátor soutěže 

nebo zpracovatel provádí zpracování jejích Osobních údajů, v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li 
Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může tato požádat 
Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizátor nebo 
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Případnou stížnost na zpracovávání 
předmětných údajů lze adresovat na Organizátora soutěže nebo dozorový úřad, 
kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 

7.9 Fyzická osoba jednající za Účastníka nemá povinnost Osobní údaje poskytnout, 
poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Tato však bere na vědomí, že bez poskytnutí 
předmětných údajů není možná účast Účastníka v soutěži. 
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8. OSTATNÍ PODMÍNKY 
 
8.1 Za účelem informování potenciálních zájemců o soutěži je Organizátor oprávněn vydat 

zkrácenou verzi těchto Pravidel. Zkrácená verze Pravidel žádným způsobem 
nenahrazuje tato Pravidla a ani je nijak nedoplňuje. 

 
8.2 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit 

Pravidla či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž Účastník 
ani jakákoliv jiná osoba nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v 
soutěži. 

 
8.3 Účastník není oprávněn jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení 

serverů a do chodu aplikací Organizátora soutěže. Porušení těchto Pravidel bude mít za 
následek vyloučení Účastníka ze soutěže. Organizátor ani jeho partneři neodpovídají za 
případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a 
neodpovídají za případné potíže s účastí v soutěži v důsledku jakéhokoli technického 
selhání nebo zahlcení provozu na sítích. 

 
8.4 Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v 

případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se 
soutěží spojenou. Práva a povinnosti plynoucí ze soutěže nejsou soudně vymahatelná. 

 
8.5 Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje. 
 
8.6 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravena v těchto 

Pravidlech, se řídí právním řádem České republiky. 
 
8.7 Pravidla soutěže jsou dostupná na internetových stránkách www.caparolcistafasada.cz 
 
 
V Praze dne 25. října 2021 


