
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

„VYHRAJ TŘICET TISÍC NA MATURITNÍ VEČÍREK“ 
 

1. POŘADATEL: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., IČO: 26482789, spisová značka O 231 
vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 3, Prokopova 100/16, PSČ 13000 

 
2. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 18. dubna 2018 do 18. května 2018, a to na 

soutěžních webových stránkách soutez.mup.cz.  
 
3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze student maturitního ročníku 

jakékoliv střední školy v České republice.  
 

4. VSTUP DO SOUTĚŽE. Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době trvání soutěže natočí 
soutěžní nejvýše dvouminutové video na téma „Proč právě moje třída má vyhrát výhru v této 
soutěži“ a nahraje jej na soutěžních webových stránkách. Ve videu musí zaznít věta 
"Metropolitní univerzita Praha nám přispěje na oslavu maturity, protože...". Před vložením 
videa je účastník povinen uvést své osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail, telefon, popisek, 
jméno školy, název třídy a je rovněž povinen potvrdit znalost těchto pravidel a jejich 
závaznou a bezvýhradnou akceptaci a souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez potvrzení 
akceptace pravidel účastníkem není účast v soutěži možná. Za každou třídu lze vložit pouze 
jedno video, pořadatel tedy doporučuje dohodu v rámci třídy, kdo bude jejím zástupcem 
v této soutěži. Po vložení prvého videa za určitou třídu není již vložení dalšího videa za stejnou 
třídu možné. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci 
technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na 
její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka ze soutěže, případně mu nevydat 
výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné a 
pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat. 

 
5. PRŮBĚH SOUTĚŽE. Nahraná soutěžní videa budou vložena přes YouTube a automaticky 

budou opatřena identifikací pořadatele a zveřejněna v aplikaci na soutěžních webových 
stránkách. Účastník též obdrží notifikaci do e-mailu s informací o zveřejnění videa a 
podnětem pro jeho sdílení dál.  
 

6. PODPŮRNÉ HLASOVÁNÍ. Na soutěžních webových stránkách bude v době trvání soutěže 
možné hlasovat o zveřejněných videích – toto hlasování má podpůrný význam pro 
rozhodování poroty o vítězi soutěže. Při hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může 
odevzdat nejvýše jeden hlas v každém dni trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo 
kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků. 

 
7. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRA.  O výherci soutěže rozhodne odborná porota určená 

pořadatelem, která přitom přihlédne k počtu hlasů pro jednotlivá videa, udělených na 
soutěžních webových stránkách.  Vítěz bude vyhlášen na soutěžních stránkách do deseti dnů 
od ukončení soutěže a bude také přímo informován a zveřejněn na soutěžních webových 
stránkách. Hlavní a jedinou výhrou v této soutěži je 30.000,- Kč v hotovosti pro třídu výherce 
(nikoliv jen pro výherce osobně), které jsou určeny celé třídě výherce například na hudební 
program maturitního večírku, školní výlet či jiný podobný společný, legální a bezpečný účel. 
Výhra může podléhat zdanění srážkovou daní podle obecně platných předpisů a bude tedy o 
daňovou povinnost snížena. Daňová povinnost se týká MUP, netýká se výherce. Výhra bude 
předána po dohodě s výhercem (zástupcem třídy) osobně, přičemž z předání výhry budou 



pořízeny fotografie a videa, které budou následně zveřejněna v komunikačních médiích 
pořadatele.  

 
8. VIDEA. Ze soutěže jsou zásadně vyloučena videa, která jsou dle výlučného rozhodnutí 

pořadatele protizákonná, nemravná, neslušná, zachycující protizákonné, riskantní, 
neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při 
pořizování videa neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a 
zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže 
anebo vyřadit ze soutěže účastníky s videem, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv 
výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti 
uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o videích technicky pro soutěž 
nepoužitelných.  

 
9. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník ručí za to, že je jediným autorem a výrobcem zvukově 

obrazového záznamu jím vloženého videa a že jím vložené video neporušuje žádná práva 
třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl ve videu zachycených, případně 
děl audiovizuálně užitých, včetně hudby a práv výkonných umělců) ani jiné zákonné 
podmínky. Před vložením videa je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži 
vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidly této soutěže, a musí být 
připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje 
bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím odevzdané video včetně jména autora bude 
zveřejněno na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem veřejného hlasování. 
Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné video se může na Internetu šířit mimo vůli 
pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.   

 
10. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zpracování osobních údajů je 

předmětem souhlasu účastníka v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR). Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže též osobnostní souhlas, 
aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry na soutěžních webových stránkách.   
 

11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
§ Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených 

účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení 
těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do 
soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv 
náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.   

§ Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 
tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

§ Výhry nejsou právně vymahatelné.  
§ Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost soutěžních webových stránek a případné 

chyby při doručování zpráv. 
§ O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že 
změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná 
pravidla.  

§ Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může 
využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu 



nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. 
§ Další informace: soutěžní webové stránky a e-mail: soutez@mup.cz. 


