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Pravidla fotografické soutěže  

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Praha 1, nábř. 

L. Svobody 1222, PSČ 110 15 (dále jen „organizátor“). 

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na území České republiky v pravidelných měsíčních cyklech do odvolání. 

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit 

soutěže (dále jen „soutěžící“).  

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze 

soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se 

ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých 

informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni 

účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Účastí v soutěži soutěžící 

stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže. 

 

4. POPIS SOUTĚŽE 
Účastník vyplní na webových stránkách soutěže příslušný formulář a nahraje své soutěžní snímky 

v minimálním rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, resp. 1 200 x 1 700 bodů (náhledy či zmenšené 

snímky z webových galerií nelze otisknout v dostatečné velikosti!) ve formátu jpeg. Do soutěže 

jsou přijímány pouze snímky v digitální formě.  

5. MECHANIKA SOUTĚŽE 

Cílem soutěže je zaslat tvůrčí fotografie na téma Člověk a železnice. Vybrané snímky budou 

otištěny v magazínu ČD pro vás a/nebo publikovány na instagramovém profilu Českých drah. Do 

soutěže je možné zasílat pouze fotografie, jejímž autorem  je výhradně účastník soutěže, který 

může s těmito snímky také volně nakládat. Soutěžící zároveň nese plnou odpovědnost za obsah 

fotografie a případné právní a finanční následky vyplývajících z neoprávněného užití v této 

soutěži (např. fotografie uveřejněná proti bez souhlasu zachycené osoby). 

 

6. VÝHRY 

Tři autoři vítězných snímků otištěných v magazínu ČD pro vás získají honorář v hodnotě 3 000, 

2 000 a 1 000 Kč v pořadí první, druhé a třetí místo. K vyplacení honoráře je nutné poskytnutí 

osobních údajů v podobě rodného čísla a čísla bankovního účtu, na který má být výhra zaslána. 

Jinou formou se výhra nevyplácí. V případě neposkytnutí těchto údajů nárok na výhru zaniká. 

Honorovány budou pouze snímky otištěné v magazínu ČD pro vás, fotografie publikované na 

instagramovém profilu Českých drah budou pořadatelem použity bezplatně. 

 

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, 

přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat 

soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu 

není možné nárokovat v alternativní podobě. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a 

odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude 

poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. 

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, 

budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže. 


