
 1 

Pravidla soutěže PRO CHYTRÉ HLAVY 

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 

Pravidelná soutěž probíhá na území České republiky v termínu uvedeném v zadání soutěže. 

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

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

soutěže (dále jen „účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu nebo 

ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi a pořadateli soutěže, včetně jejich 

příbuzných a osob jim blízkých. 

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 

Každého kola soutěže se jednotlivý soutěžící může účastnit pouze jednou, opakované zasílání 

odpovědí povede k vyloučení ze soutěže. 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. 

 

4. POPIS SOUTĚŽE 
Účastník vyplní všechny zodpovězené otázky na webových stránkách www.cdprovas.cz nebo je 

zašle na poštovní adresu České dráhy – redakce Železničáře, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15   

Praha 1 (obálku označí heslem SOUTĚŽ PRO CHYTRÉ HLAVY), a to nejpozději k datu uvedenému 

v příslušném vydání magazínu na webových stránkách. 

5. MECHANIKA SOUTĚŽE 

Cílem soutěže je správně odpovědět na otázky vycházející z obsahu jednotlivých vydání magazínu 

ČD pro vás. Správné odpovědi se jmény výherců jsou uveřejněny vždy v každém následujícím 

vydání magazínu. 

 

6. VÝHRY 

Tři vybraní účastníci soutěže, kteří zašlou správné odpovědi, získají každý po jedné Kilometrické 

bance v hodnotě 2 100 Kč (http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy/-  

3639/). Další tři výherci získají poukázky do obchodní sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč. Výhra bude 

zaslána doporučeně na adresu uvedenou účastníkem. 

 

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. 


