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Všeobecné soutěžní podmínky spotřebitelské soutěže „Zakopal jsem auto“ 

(dále jen „Všeobecné soutěžní podmínky“) 

I. Organizátor Hry a obecné informace 

1. Organizátorem soutěže „Zakopal jsem auto“ (dále jen „Soutěž“) je OMS 
Production s.r.o., IČO: 05393400, se sídlem U obecního dvora 802/8, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 262978 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel 
Soutěže“). Kontakt na Pořadatele Soutěže je: info@zakopaljsemauto.cz 

2. Pořadatel Soutěže je obchodní společnost s předmětem podnikání výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 zákona č. 455/1991 Sb., 
živnostenský zákon, jež je tvůrcem mediálně známého pořadu One Man Show 
kombinujícího prvky mystifikace a reality show (dále jen „OMS“). Pořadatel jako 
doplňkovou činnost v rámci marketingové propagace OMS pořádá tuto Soutěž. 

3. Tyto Všeobecné soutěžní podmínky tvoří pravidla a právní rámec Soutěže a 
společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů a dalšími klíčovými 
informacemi jsou k naleznutí na webových stránkách www.zakopaljsemauto.cz. 

4. Soutěž má charakter spotřebitelské soutěže a řídí se zejména Všeobecnými 
soutěžními podmínkami, § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

5. Pořadatel explicitně uvádí, že Soutěž v žádném případě nevyžaduje pouze 
zručnost nebo tělesné cvičení, neboť bude založena na kombinaci mnoha 
různorodých prvků, úkolů, činností, vědomostí a zejména vynalézavosti 
soutěžících. 

6. Pořadatel předně uvádí, že s přihlédnutím k bezprecedentní situaci související 
s onemocněním COVID-19 na území ČR si vyhrazuje právo podle svého 
uvážení kdykoliv a bez náhrady Soutěž ukončit, pozměnit, prodloužit či 
aktualizovat Všeobecné soutěžní podmínky, a to zejména, nikoliv však 
výhradně z důvodů, aby nedocházelo k ohrožení života či zdraví lidí či 
z jakýchkoliv jiných důvodů. V případě změny Všeobecných soutěžních 
podmínek má každý ze Soutěžících právo ze Soutěže odstoupit. Soutěžící jsou 
povinni průběžně sledovat aktuální verzi Všeobecných soutěžních podmínek na 
stránkách www.zakopaljsemauto.cz, kde bude případně zveřejněna jakákoliv 
jejich změna. 

7. Pořadatel dále uvádí, že kritický vývoj situace související s onemocněním 
COVID-19 na území ČR byl na podzim roku 2020 mnohem dramatičtější, než 
se předpokládalo a epidemiologická situace a přijatá vládní opatření bohužel 
zcela znemožnila zahájení herní části Soutěže, neboť jejím zahájením mohlo 
dojít jak k porušení (či příp. popření účelu) tehdejších vládních opatření, tak 
k ohrožení životů a zdraví Soutěžících a třetích osob. Pořadatel z tohoto důvodu 
na podzim 2021 přijal opatření vedoucí ke změně Všeobecných soutěžních 
podmínek spočívající v odložení zahájení herní části Soutěže. Pořadatel dále 
Soutěžícím sdělil, že nelze zcela vyloučit, že bude muset být zahájení herní 
části Soutěže opětovně posunuto do doby, než to aktuální epidemiologická 
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situace a přijatá vládní opatření umožní. Pořadatel si tímto možnost případného 
dalšího posunutí dne zahájení herní části Soutěže na dobu k tomu nezbytnou i 
nadále vyhrazuje. V případě nutnosti dalšího posunutí dne zahájení herní části 
Soutěže tak Pořadatel učiní svým prohlášením a/nebo změnou Všeobecných 
soutěžních podmínek. Pořadatel tímto Soutěžící vyzývá k tomu, aby sledovali 
oficiální zprávy týkající se mimořádných opatření přijatých vládou České 
republiky zveřejněné na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/, která 
mají na možnost zahájení herní části Soutěže zcela zásadní vliv, jelikož po dobu 
zejména bránění shlukování osob na jednom místě, zákazu pobývání na 
určitých veřejných místech a dalších stávajících omezujících opatření není 
možné herní část Soutěže zahájit.  

8. Generálními partnery Soutěže jsou iStyle CZ, s.r.o., IČO: 27583368, se sídlem 
Revoluční 1003/3, Praha 1 110 00 a Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se 
sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „Generální 
partneři“). Partnery Soutěže jsou Albion Cars s.r.o., IČO: 04168313, se sídlem 
V Oblouku 727, 252 43 Průhonice, Mark2 Corporation Czech a.s., IČO: 
25719751, Pod višňovkou 1662/23, Krč, 140 00 Praha 4 a PLICKA & 
PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 07524242, se sídlem Národní 
58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Partneři“) (Generální partneři a 
Partneři dohromady také jako „Partneři Soutěže“).  

9. Seznam Partnerů Soutěže nemusí být konečný a může být rozšířen, aniž by 
muselo dojít ke změně Všeobecných soutěžních podmínek. 

II. Účastníci Soutěže 

1. Soutěže se mohou bez omezení věku účastnit všechny fyzické osoby starší i 
mladší 18 let, jejichž rozumová a volní vyspělost je dostatečná k pochopení 
obsahu Všeobecných soutěžních podmínek, jejich řádnému dodržování, jakož 
i k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky a 
základních hygienických doporučení zejména Světové zdravotnické organizace 
a ministerstvech ČR v průběhu trvání Soutěže, na jejichž základě má být 
předcházeno onemocnění COVID-19 (např. pravidla roušky, ruce, rozestupy 
apod.). 

2. Osoba mladší 18 let (dále jen „Nezletilý“) se Soutěže může zúčastnit také, 
avšak pod dohledem a s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, ve 
kterém zákonný zástupce Nezletilému výslovně umožní účastnit se této 
konkrétní Soutěže (dále jen „Souhlas zákonného zástupce“). V Souhlasu 
zákonného zástupce musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a 
bydliště Nezletilého. 

3. Souhlas zákonného zástupce je Nezletilý povinen mít průběhu trvání Soutěže, 
resp. při účasti na všech jednotlivých fází Soutěže při sobě a Pořadatel (a jím 
pověřené osoby při pořádání Soutěže) je oprávněn Souhlas zákonného 
zástupce po Nezletilém kdykoliv v průběhu Soutěže vyžadovat. Pokud Nezletilý 
na výzvu Pořadatele (a jím pověřených osob při pořádání Soutěže) nepředloží 
Pořadateli (nebo jím pověřeným osobám) Souhlas zákonného zástupce, bude 
tato osoba z účasti na Soutěži automaticky vyloučena. 

4. Osobě mladší 18 let bude umožněno převzít výhru v Soutěži pouze v případě, 
když se dostaví v přítomnosti svého zákonného zástupce. 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/


    

v1.03 – Účinné od 06.06.2021 

III. Registrace do Soutěže 

1. Účastníkem Soutěže (dále jen „Soutěžící“) se osoba stává zařazením do 
databáze Soutěže spravované Pořadatelem (dále jen „Databáze 
Soutěžících“). Soutěž je připravena pro předem neomezený počet Soutěžících. 

2. Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, které jsou 
v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli či k osobám a 
organizacím, které na přípravě Soutěže s Pořadatelem spolupracovaly. 
Vyloučeny z účasti v Soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným 
v předchozí větě ve smyslu § 22 OZ, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, 
sourozenci, manželé či partneři těchto osob, a dále osoby, které jsou blízkými 
přáteli osob uvedených v předchozí větě. 

3. Aby mohl být zájemce o účast v Soutěži zařazen do Databáze Soutěžících, 
musí v době od 27.09.2020 od 00:00 hod. do 23:59 hod. dne předcházejícího 
dni zahájení herní části Soutěže (Dni zahájení), splnit jednu z následujících 
podmínek: 

a. zaslat textovou SMS zprávu na telefonní číslo 903 33 30 obsahující 
pouze a jen email zájemce o účast v Soutěži (dále jen „SMS“) 1. Pokud 
se tak např. Jan Novák bude chtít zúčastnit Soutěže, odešle na telefonní 
číslo 903 33 30 SMS zprávu ve formátu: jan.novak@seznam.cz. 
V případě, že bude SMS obsahovat cokoliv jiného, než samotný email 
(např. smajlík, podpis, komentář, tečku za emailem atd.), nebude její 
odeslání považováno za splnění podmínky podle tohoto ustanovení. 
Cena jedné SMS činí 30 Kč včetně DPH, je nevratná2 a odesláním této 
SMS vyjadřuje zájemce o účast v Soutěži svůj souhlas se Všeobecnými 
soutěžními podmínkami a zpracováním osobních údajů (dále jen 
„Souhlas se zpracováním osobních údajů“). Službu zajišťuje 
společnost Airtoy a. s., IČO: 26144085, se sídlem Sokolovská 131/86, 
Karlín, 186 00 Praha 8, která sama a výhradně odpovídá za 
bezproblémové fungování této služby. Reklamace plateb lze provést na 
6027775553; nebo 

b. vyplnit na webových stránkách www.zakopaljsemauto.cz elektronický 
formulář (dále jen „Formulář“) vyžadující email a telefonní číslo (dále jen 
„Osobní údaje“) a kliknout na tlačítko „POSLAT SMS ZA 30 KČ“, čímž 
bude bez výhrad souhlasit s Všeobecnými soutěžními podmínkami a 
Souhlasem se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude 
zájemce o účast v Soutěži odkázán na platební bránu systému PayU, ve 
které musí platbou přes platební kartu uhradit nevratnou částku ve výši 
30 Kč4. Službu zajišťuje společnost pays.cz s.r.o., IČO: 03686515, 
Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno, která sama a výhradně 

 
1 Tato varianta platí pouze pro osoby, které mají u svého mobilního operátora povolenou službu zpoplatněných 
SMS (resp. tzv. placených či PREMIUM SMS) a případně i dostatečný tarifní zůstatek k úhradě částky 30 Kč. 
2 Pořadatel dále v této souvislosti uvádí, že přibližně 60 % této částky je cena za tuto službu od operátora. 
3 Pořadatel výslovně uvádí, že nezaručuje, že bude služba fungovat z jiných než českých telefonních čísel. 
4 Tento druhý způsob odeslání SMS a přihlášení do Soutěže je zaveden jako alternativa pro osoby, které nemají 
u mobilního operátora povolenou službu zpoplatněných SMS (resp. tzv. placených či PREMIUM SMS) a nemohly 
by se tak do Soutěže registrovat. 

http://www.zakopaljsemauto.cz/
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odpovídá za bezproblémové fungování této služby. Reklamace plateb 
lze provést prostřednictvím reklamace@pays.cz. 

4. Po splnění jedné z podmínek uvedených pod bodem III. odst. 3 písm. a. 
Všeobecných soutěžních podmínek či bodem III. odst. 3 písm. b. Všeobecných 
soutěžních podmínek, obdrží zájemce o účast v Soutěži na telefonní číslo, 
z něhož odeslal SMS či které vyplnil ve Formuláři, potvrzení o registraci do 
Soutěže (dále jen „SMS potvrzující registraci“). SMS potvrzující registraci je 
Soutěžící povinen uchovat ve svém telefonu až do skončení Soutěže. 

5. Řádným splněním podmínek uvedených buďto pod bodem III. odst. 3 písm. a. 
Všeobecných soutěžních podmínek nebo bodem III. odst. 3 písm. b. 
Všeobecných soutěžních podmínek, obdržením SMS potvrzující registraci a 
absencí skutečností podle těchto Všeobecných soutěžních podmínek, které by 
vylučovaly možnost této osoby účastnit se Soutěže (např. III. odst. 2 
Všeobecných soutěžních podmínek) bude zájemce o účast v Soutěži zařazen 
do Databáze a stává se Soutěžícím se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími 
z těchto Všeobecných soutěžních podmínek. Soutěžící tímto berou výslovně na 
vědomí, že po zahájení herní části Soutěže a v souvislosti se získáním první 
indicie budou Soutěžící ještě vyzváni k ověření Osobních údajů a odškrtnutí (i.) 
souhlasu se Všeobecnými soutěžními podmínkami a (ii.) Souhlasu se 
zpracováním osobních údajů na webových stránkách Pořadatele, což 
představuje obligatorní náležitost pro možnost účastnit se herní části Soutěže. 
Soutěžícím, kteří tuto obligatorní náležitost vyžadovanou právními předpisy 
nesplní, nebude umožněno v Soutěži pokračovat. 

6. Soutěž je spotřebitelskou soutěží a hrou podle § 2881 OZ určenou výhradně 
pro fyzické osoby a je zakázáno používání jakýchkoliv robotů či 
automatizovaných systémů pro registraci do Soutěže. Pořadatel Soutěže má při 
podezření na použití robotů či jiných automatizovaných systémů právo vyřadit 
ze Soutěže ty Soutěžící, kteří tyto systémy mohli použít, resp. k jejich registrací 
nepřihlížet. 

7. Zájemce o účast v Soutěži je povinen vyplnit své osobní údaje do SMS či 
Formuláře pravdivě, úplně a nezkresleně. V případě vyplnění informací, které 
neodpovídají skutečnosti, si Pořadatel Soutěže vyhrazuje právo vyřadit ze 
Soutěže ty Soutěžící, kteří nevyplnili pravdivé a přesné informace. Obdobně si 
Pořadatel Soutěže vyhrazuje právo nepředat výhru osobě, která do Formuláře 
uvedla nepravdivé či zkreslené informace. 

8. Soutěžící, který řádně splní jednu z podmínek registrace do Soutěže uvedenou 
v bodu III. odst. 3 a dalších ustanovení Všeobecných soutěžních podmínek, 
může SMS podle postupu uvedeného v bodu III. odst. 3 písm. a. Všeobecných 
soutěžních podmínek nebo podle postupu uvedeného v bodu III. odst. 3 písm. 
b. Všeobecných soutěžních podmínek, odeslat podruhé, a to zcela totožným 
způsobem jako to učinil při prvním odeslání. V takovém případě Soutěžící, který 
odeslal 2 SMS (resp. dvakrát vyplnil Formulář a uhradil částku 30 Kč), obdrží 
zvláštní bonus spočívající v tom, že první z indicií, které budou Soutěžícím 
odesílány, obdrží s denním předstihem a získá tak náskok před ostatními 
Soutěžícími. 

mailto:reklamace@pays.cz
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IV. Průběh Soutěže 

1. Smyslem a cílem Soutěže je za pomocí obdržených indicií, nápověd, úkolů a 
vlastních schopností a možností každého Soutěžícího jako první úspěšně od 
začátku až do konce projít celou Soutěží (tj. splnit každý jednotlivý úkol a projít 
každou jednotlivou fází Soutěže) a naleznout místo, kde je ukrytý osobní 
automobil LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SD4 LV, VIN: 
SALVA1DE3CH640586, vyroben (zaevidován) v roce 2012 (dále jen „Osobní 
automobil“), který Pořadatel zakopal někde na území České republiky, popř. 
se jako první dostavit na místo, kde je ukrytý Osobní automobil poté, co bude 
všem Soutěžícím třicátý den následující po dni zahájení herní části Soutěže 
(dále jen „Závěrečný den“) rozeslána hromadná SMS s přesnými GPS 
souřadnicemi informujícími Soutěžící o tom, kde je Osobní automobil zakopán. 

2. Soutěž bude probíhat od 00:00 hodin dne 27.09.2020 do doby, než některý ze 
Soutěžících v Soutěži zvítězí, nejpozději však do Závěrečného dne. 

3. Registrace do Soutěže bude probíhat od 00:00 hodin dne 27.09.2020 do 23:59 
hodin dne předcházejícího dni zahájení herní části Soutěže (Dni zahájení). 

4. Herní část Soutěže bude probíhat od 20.06.2021 (dále jen „Den zahájení“) do 
doby, než některý ze Soutěžících v Soutěži zvítězí, nejpozději však do 
Závěrečného dne. 

5. Herní část Soutěže bude zahájena odesláním první indicie Soutěžícím, a to 
pomocí SMS zprávy odeslané ze strany Pořadatele na telefonní číslo, ze 
kterého se Soutěžící registroval do Soutěže nebo které vyplnil do Formuláře 
postupem podle III. odst. 3 písm. a. nebo III. odst. 3 písm. b. Všeobecných 
soutěžních podmínek. Dne 20.06.2021 obdrží SMS zprávu s indicií Soutěžící, 
kteří v souladu s bodem III. odst. 8 Všeobecných soutěžních podmínek odeslali 
Pořadateli 2 SMS (resp. dvakrát vyplnili Formulář a uhradili částku 30 Kč). 

6. Nadcházejícího dne, tedy 21.06.2021, bude první indicie zaslána Soutěžícím, 
kteří stejným postupem odeslali pouze 1 SMS (resp. vyplnili Formulář a uhradili 
částku 30 Kč pouze jednou). 

7. Soutěž končí dnem, kdy první Soutěžící splní podmínky uvedené v bodech V. 1. 
a 2. Všeobecných soutěžních podmínek, nejpozději však v Závěrečný den. 

8. Soutěžící se v průběhu Soutěže zavazují dodržovat následující povinnosti a 
svou registrací do Soutěže berou na vědomí, že: 

a. Každý se Soutěžících má povinnost si detailně prostudovat tyto 
Všeobecné soutěžní podmínky a seznámit se se všemi písemnostmi, 
které s těmito Všeobecnými soutěžními podmínkami souvisí (např. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů). 

b. V průběhu Soutěže jsou Soutěžící povinni dodržovat veškeré obecně 
závazné předpisy a vyhlášky České republiky, dbát zvýšeného bezpečí 
sebe, ostatních Soutěžících jakožto i všech třetích osob a důsledně 
sledovat a dodržovat aktuální hygienické doporučení, nařízení, vyhlášky 
či jakékoliv jiné omezení zejména Vlády ČR, dalších ústředních orgánů 
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státní správy ČR a mezinárodních organizací (např. nošení roušek, 
udržování rozestupů atd.). 

c. Každý ze Soutěžících prohlašuje, že se Soutěže účastní na své vlastní 
nebezpečí a zavazuje se nevystavovat nebezpečným situacím, ve 
kterých by mohl přecenit své fyzické či psychické síly. Každý se 
Soutěžících se zavazuje nečinit cokoliv, čímž by ohrožoval zdraví, život 
a majetek sebe či jakékoliv jiné osoby nebo čímž by komukoliv způsobil 
škodu na majetku či imateriální újmu. 

d. Pro účely interpretace jednotlivých indicií a postupu v Soutěži si každý 
ze Soutěžících (za účelem zamezení špatné interpretace kterékoliv 
z indicií) bude vědom skutečnosti, že po něm v Soutěži nebude žádáno 
činit cokoliv protiprávního, nezákonného a nebezpečného, a proto je 
třeba, aby jednotlivé indicie každý ze Soutěžících interpretoval za 
vědomí a se zohledněním těchto skutečností, aby nedošlo k omylu či 
způsobení škody či nemajetkové újmy v důsledku špatné interpretace 
některé z indicií. 

e. Každý ze Soutěžících výslovně bere na vědomí, že se Soutěže účastní 
v době probíhající epidemie onemocnění COVID-19 a zavazuje se, že 
v případě, byť i sebemenšího podezření na onemocnění COVID-19 či 
počínající příznaky této nemoci (zvýšená teplota, dušnost, únava, ztráta 
čichu atd.) se nebude účastnit jakékoliv fáze Soutěže, kde by mohl přijít 
do styku s ostatními Soutěžícími, Pořadatelem či třetími osobami a 
v případě povinnosti jít do karantény či prokázání onemocnění COVID-
19 se již nadále nebude účastnit Soutěže, a to ani v případě následného 
vyléčení. Soutěžící tímto berou výslovně na vědomí, že účastnit se herní 
části Soutěže mohou pouze ti Soutěžící, kteří budou disponovat jedním 
z těchto dokumentů: potvrzením o negativním PCR testu (ne starším než 
7 dní), potvrzením o negativním antigenním testu (ne starším než 72 
hodin), potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v období 
předcházejících 180 dní a / nebo a potvrzením o očkování proti 
onemocnění covid-19. Více informací k systému O-N-T a výkladu 
jednotlivých pojmů je k naleznutí na stránkách Vlády ČR pod 
následujícím odkazem Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – 
Test · Covid Portál (gov.cz). 

f. Registrací do Soutěže Soutěžící dávají Pořadateli souhlas s pořízením 
obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových 
záznamů Soutěžících a jejich projevů v rámci Soutěže, v průběhu 
Soutěže, či při přebírání výhry, či po skončení Soutěže, pokud bude dána 
jakákoliv souvislost se Soutěží a poskytují bezúplatně Pořadateli 
výhradní právo a licenci k použití těchto snímků a záznamů 
k jakýmkoliv reklamním, publikačním, mediálním a dalším ekonomickým 
účelům Pořadatele a Partnerů Soutěže, jakož i k odvysílání takto 
pořízených materiálů na všech platformách (např. youtube, vimeo, 
Instagram, facebook, seznam.cz atd.) a ve všech médiích a použití 
v rámci prodeje marketingových produktů a jakéhokoliv zboží, služeb 
atd. a k zabezpečení průběhu Soutěže, a to společně s uvedením jména 
a příjmení Soutěžících. Soutěžící je povinen (zejména nikoliv však 
výlučně v souvislosti s průběhem Soutěže a se získáním a převzetím 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test
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odměny) poskytnout Pořadateli interview, a to ve vysílání nebo jinak, 
kdykoliv o to Pořadatel požádá a na žádost Pořadatele se účastnit 
oficiálního předání výhry na určeném místě a učinit veškerá právní 
jednání s tím související (např. v souvislosti s převodem Osobního 
automobilu, daňovými aspekty, medializací, natáčením propagačního 
videa / filmu atd.). Soutěžící dále dávají Pořadateli souhlas se svým 
označováním na sociálních sítích a k případnému využívání obsahu 
těchto sociálních sítích, který dříve na sociálních sítích zveřejnili, 
zejména za účelem medializace Soutěže a natáčení propagačního videa 
/ filmu. 

g. Soutěžící nesmí v průběhu trvání Soutěže jakýmkoliv způsobem (tj. např. 
na internetu, sociálních sítích, webu atd.) šířit jakékoliv informace 
o indiciích, nápovědách či již realizovaných úkolech / činnostech 
v Soutěži a je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu Soutěže, a to 
pod sankcí okamžitého vyloučení ze Soutěže a ztráty možnosti získat 
výhru. 

h. Soutěžící jsou povinni hrát na základě principu fair play, při Soutěži dbát 
dobrých mravů a základních pravidel lidské slušnosti, nenapadat a 
neurážet jiné Soutěžící, nepřijímat ani si vzájemně neposkytovat či 
neslibovat jakékoliv plnění či výhody za jednotlivé indicie či pomoc 
v Soutěži a dbát zachování dobrého jména a pověsti Pořadatele, 
Partnerů Soutěže a Soutěže jako takové a jakkoliv nepoškozovat práva 
a oprávněné zájmy Pořadatele a Partnerů Soutěže. 

i. Soutěžící jsou povinni v průběhu trvání Soutěže dbát pokynů Pořadatele 
a jednat v souladu s nimi. 

j. Každý ze Soutěžících bere výslovně na vědomí, že vzhledem k tomu, že 
Soutěž bude realizována v bezprecedentní době probíhající epidemie 
onemocnění COVID-19, není vyloučeno, že nenastanou takové právní či 
faktické okolnosti, které neumožní Pořadateli v Soutěži dále (zejména 
nikoliv však výhradně s ohledem na ochranu veřejného zdraví) 
pokračovat. Každý ze Soutěžících explicitně prohlašuje, že si je vědom 
tohoto rizika a současně s registrací do Soutěže bere v plném rozsahu 
na vědomí, že Pořadatel může Soutěž kdykoliv ukončit, změnit prodloužit 
či jednostranně upravit Všeobecné soutěžní podmínky tak, aby nedošlo 
k ohrožení života a zdraví lidí či z jakéhokoliv jiného důvodu. V případě, 
že k takové změně Všeobecných soutěžních podmínek dojde, má 
Soutěžící právo bez nároku na jakoukoliv náhradu ze Soutěže odstoupit 
postupem podle bodu VI. odst. 5 Všeobecných soutěžních podmínek 

k. Pořadatel neodpovídá za zhoršení stavu Osobního automobilu 
způsobené jeho několikaměsíčním uskladněním v podzemním 
kontejneru. Každý ze Soutěžících bere na vědomí, že Osobní automobil 
bude výherci předán ve stavu, v jakém bude ze strany Pořadatele 
vykopán po ukončení Soutěže, resp. v jakém se bude nacházet ke dni 
jeho oficiálního předání výherci Soutěže a že výherci nevzniká jakékoliv 
právo na náhradu způsobené škody na Osobním automobilu v důsledku 
jeho poškození v průběhu uskladnění či jakékoliv právo z vadného 
plnění, resp. se Soutěžící těchto práv výslovně předem vzdávají. 
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l. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže změnit 
Všeobecné soutěžní podmínky a jakákoliv další pravidla Soutěže či 
Soutěž předčasně a bez náhrady ukončit. Soutěžící budou v průběhu 
Soutěže Všeobecné soutěžní podmínky průběžně kontrolovat na 
webových stránkách www.zakopaljsemauto.cz a vždy se budou řídit 
jejich aktuálním znění. 

m. Soutěžící nejsou oprávněni ze země vykopat nalezený Osobní automobil 
svépomocí. Osobní automobil je ze země oprávněn vykopat po skončení 
Soutěže výhradně a pouze Pořadatel. 

n. Po skončení Soutěže se výherce Soutěže zavazuje bez nároku na 
honorář poskytnout Pořadateli absolutní součinnost při dalším natáčení 
souvisejícího propagačního videa / filmu, při pořádání dalších 
doprovodných akcí a při realizaci mediálních výstupů, a to podle pokynů 
a instrukcí Pořadatele, podle kterých je výherce Soutěže povinen se řídit. 

o. Po skončení Soutěže se výherce Soutěže zavazuje zachovávat 
naprostou mlčenlivost v souvislosti průběhem, organizací a obsahem 
Soutěže a zejména v souvislosti s obsahem dalšího natáčení, kterého se 
výherce Soutěže má povinnost – zejména v rámci realizace navazujícího 
propagačního videa / filmu – zúčastnit, a dále zachovávat mlčenlivost 
ohledně veškeré komunikace s Pořadatelem. Výherce Soutěže se 
zavazuje, že veškeré veřejné a mediální výstupy po skončení Soutěže 
bude provádět výhradně po předchozím schválení a odsouhlasení jejich 
obsahu Pořadatelem. 

9. V případě porušení jakékoliv povinnosti obsažené v bodech IV. odst. 8 písm. a. 
až o. Všeobecných soutěžních podmínek a případně jakékoliv další povinnosti 
obsažené na jiném místě ve Všeobecných soutěžních podmínkách ze strany 
Soutěžícího či v případě, že Soutěžící jedná v rozporu se smyslem a obsahem 
Všeobecných soutěžních podmínek, si Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze 
Soutěže každého Soutěžícího, který některou z těchto povinností poruší (či 
jedná v rozporu se smyslem a obsahem těchto povinností), a případně danému 
Soutěžícímu odejmout nárok na vyplacení / předání výhry, a to i zpětně, pokud 
se porušení takové povinnosti či jednání v rozporu s jejich smyslem a účelem 
prokáže po skončení Soutěže. V případě, že již došlo k vyplacení / předání 
výhry, zavazuje se vyloučený výherce Soutěže výhru na výzvu Pořadatele vrátit 
Pořadateli. Pokud v této době již výherce Soutěže nebude Osobním 
automobilem a peněžitým plněním podle bodu V. odst. 5 Všeobecných 
soutěžních podmínek disponovat, vrátí Pořadateli finanční částku odpovídající 
hodnotě výhry době jejího předání výherci Soutěže. 

10. Vyloučením ze Soutěže Soutěžící ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a 
právo ucházet se o případnou výhru. Vyloučí-li Pořadatel ze Soutěže výherce 
Soutěže, není povinen Soutěž opakovat. Pořadatel není povinen Soutěžícího o 
jeho vyloučení ze Soutěže informovat; učiní tak však na písemnou žádost 
Soutěžícího zaslanou na adresu sídla Pořadatele. 

11. V případě, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti 
v Soutěži či podmínky pro zařazení do Databáze či osoba, která je vyloučena z 
účasti v Soutěži, je tato osoba vyloučena ze Soutěže automaticky, tj. bez 
jakéhokoliv rozhodnutí Pořadatele. Stejně tak je automaticky vyloučena každá 

http://www.zakopaljsemauto.cz/
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osoba, která prokazatelně poruší povinnost podle bodu IV. odst. 8 písm. e. 
Všeobecných soutěžních podmínek. 

12. Soutěžící dávají svolení Pořadateli Soutěže svolení k tomu zpracovávat a využít 
osobní údaje Soutěžících pro účely obsažené v Souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. Soutěžící přitom berou na vědomí, že tato skutečnost je zcela 
zásadní pro pořádání Soutěže a její řádný průběh, a to zejména s ohledem na 
charakter Soutěže spočívající v práci s indiciemi atd. Více podrobností, účel, 
doba a právní základ zpracování, jakožto poučení o právech Soutěžících 
v souvislosti s ochranou osobní údajů jsou obsaženy v Souhlasu se 
zpracováním osobních údajů, který je umístěn na webových stránkách 
www.zakopaljsemauto.cz. 

13. Soutěžící současně výslovně dávají Pořadateli Soutěže souhlas k tomu, aby 
v průběhu trvání Soutěže či po jejím skončení využil Osobní údaje Soutěžících 
k zasílání informací Soutěžícím souvisejících s průběhem a realizací Soutěže, 
důležitých informací stran změn, rizik či zrušení Soutěže, různých oznámení 
Pořadatele, indicií, úkolů atd. (tedy jakýchkoliv informací týkajících se Soutěže), 
a kdykoliv je v této souvislosti kontaktoval. 

14. V případě, že Soutěžící či výherce Soutěže z libovolných důvodů vyjádří 
nesouhlas pořizováním obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo 
zvukově-obrazových záznamů Soutěžících či výherce Soutěže a jejich projevů 
v rámci Soutěže či po jejím skončení ze strany Pořadatele podle bodu IV. odst. 
8 písm. f. Všeobecných soutěžních podmínek či s dalším zpracováním svých 
osobních údajů ze strany Pořadatele Soutěže podle bodu IV. odst. 12 a 13 
Všeobecných soutěžních podmínek, toto představuje neodstranitelnou 
překážku dalšího pokračování v Soutěži a s ohledem na skutečnost, že je 
Soutěž založena na medializaci a „virálnosti“ zpracování jejích výstupů, bude 
tato osoba ze Soutěže automaticky (a i bez rozhodnutí Pořadatele) vyloučena, 
a to i zpětně, pokud k tomuto dojde po skončení Soutěže. V případě, že 
nesouhlas vyjádření v předchozí větě učiní výherce Soutěže, je Pořadatel 
oprávněn odmítnout výherci Soutěže vyplatit / předat výhru, a pokud již došlo 
k vyplacení / předání výhry, zavazuje se výherce Soutěže výhru na výzvu 
Pořadatele vrátit Pořadateli. Pokud v této době již výherce Soutěže nebude 
Osobním automobilem a peněžitým plněním podle bodu V. odst. 5 
Všeobecných soutěžních podmínek disponovat, vrátí Pořadateli finanční částku 
odpovídající hodnotě výhry době jejího předání výherci Soutěže. 

V. Výhra v Soutěži 

1. V Soutěži zvítězí Soutěžící, který buď (i.) za pomocí obdržených indicií, 
nápověd a vlastních schopností a možností každého Soutěžícího jako první 
úspěšně od začátku až do konce projde celou Soutěží (tj. úspěšně splní každý 
jednotlivý úkol / checkpoint a projde každou jednotlivou fází Soutěže) a nalezne 
místo, kde je ukrytý Osobní automobil, který Pořadatel zakopal někde na území 
České republiky, (ii.) anebo se jako první dostaví na místo, kde je ukrytý Osobní 
automobil poté, co bude všem Soutěžícím v Závěrečný den rozeslána 
hromadná SMS zpráva s přesnými GPS souřadnicemi informujícími Soutěžící 
o tom, kde je Osobní automobil zakopán. 

2. Řádným a konečným výhercem celé Soutěže se stane Soutěžící, který 
současně (i.) prokazatelně splní podmínky podle bodu V. odst. 1 Všeobecných 
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soutěžních podmínek a prokáže se po naleznutí Osobního automobilu (ii.) 
řádnou registrací do Soutěže (tj. mobilním telefonem, ze kterého byla odeslána 
SMS a ve kterém bude SMS potvrzující registraci z období uvedeného v bodě 
IV. odst. 3 Všeobecných soutěžních podmínek), (iii.) osobním dokladem 
prokazujícím totožnost Soutěžícího (výlučně občanský nebo řidičský průkaz, 
pas či rodný list) a (iv) v případě Nezletilého také Souhlasem zákonném 
zástupce nebo jeho přítomností za současného prokázání jeho totožnosti (dále 
jen „Výherce“). 

3. V případě Nezletilého mladšího 15 let lze osobní doklad prokazující totožnost 
nahradit Souhlasem zákonného zástupce s náležitostmi podle bodu II. 2. 
Všeobecných soutěžních podmínek. 

4. Výhercem se nestane zejména Soutěžící, který poruší své povinnosti obsažené 
v bodech IV. odst. 8 písm. a. až o. Všeobecných soutěžních podmínek a 
případně jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě ve Všeobecných 
soutěžních podmínkách nebo který jednal v rozporu se smyslem a účelem 
pravidel obsažených ve Všeobecných soutěžních podmínkách. Zejména se jím 
pak nestane osoba, která nalezne místo, kde je ukrytý Osobní automobil 
náhodně nebo podvodným či jiným protiprávním jednáním nebo aniž by 
prokazatelně splnila každý jednotlivý úkol / checkpoint a prošla každou 
jednotlivou fází Soutěže. 

5. Výhrou v Soutěži jsou (i) Osobní automobil ve stavu, v jakém bude vykopán po 
skončení Soutěže a (ii) částka ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun 
českých), a to před zdaněním ze strany Pořadatele (dále jen „Peněžitá výhra“) 
(Osobní automobil a Peněžitá výhra dále společně jako „Výhra“). 

6. Soutěžící berou na vědomí, že Výhra v Soutěži je zdanitelný příjem a podléhá 
srážkové dani ve výši 15 %, kterou je povinen Pořadatel srazit z Výhry a odvést 
místně příslušnému finančnímu úřadu. 

7. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí, že základem daně u Osobního 
automobilu bude obvyklá cena Osobního automobilu, která bude určena buďto 
znaleckým posudkem nebo poptávkou stejné věci v daném místě a čase u 3 
subjektů zabývajících se prodejem / zprostředkováním prodeje osobních 
automobilů a že celková vypočtená daň z Osobního automobilu bude sražena 
z Peněžité výhry, která je jednou ze dvou neoddělitelných součástí Výhry. 

8. Svou registrací do Soutěže bere každý Soutěžící na vědomí, že Pořadatel 
neodpovídá za to, že Osobní automobil vlivem umístění v podzemní schránce 
neztratí své obvyklé vlastnosti. Osobní automobil bude Výherci předán ve stavu, 
v jakém se bude nacházet ke dni oficiálního předání Osobního automobilu 
Výherci (kdy tento stav může být pochopitelně ovlivněn jeho umístěním ve 
schránce pod zemí), a to bez nároku na jakékoliv právo z vadného plnění či 
náhradu škody vůči Pořadateli. Soutěžící berou na vědomí, že Osobní 
automobil byl od roku 2012 standardně využíván při provozu na pozemních 
komunikacích, byl bagatelním způsobem havarován (a následně opraven) a 
vykazuje tak přinejmenším znaky běžného opotřebení odpovídajícího jeho stáří. 

9. Výhra bude Výherci předána do 3 měsíců od skončení Soutěže, a to zejména 
s ohledem na potřebu natáčení souvisejícího propagačního videa / filmu, 
pořádání dalších doprovodných akcí a realizaci mediálních výstupů, jakož i 
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právních jednání s tímto souvisejících (např. daňové aspekty, přepis Osobního 
automobilu atd.). Tato doba se může prodloužit pro účely vyřešení nutných 
administrativních záležitosti souvisejících např. s přepisem Osobního 
automobilu, vyhotovením příslušné právní dokumentace či faktických / právních 
překážek souvisejících např. s problémy při vykopání Osobního automobilu, 
jednáním s orgány veřejné moci atd. Převzetí Výhry potvrdí Výherce Pořadateli 
svým podpisem. Soutěžící berou na vědomí, na vydání / vyplacení Výhry není 
právní nárok a nelze se jí s úspěchem domoci u soudů České republiky. 

10. Pořadatel se zavazuje, že pro Výherce zajistí vykopání Osobního automobilu 
na své vlastní náklady. Výherce se zavazuje spolupracovat s Pořadatelem při 
naplnění veškerých právních, faktických i jiných náležitostí souvisejících 
s řádným předáním / vyplacením Výhry a dbát při tomto všech pokynů 
Pořadatele. 

11. Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškeré údaje nezbytné pro vydání / 
zaplacení Výhry, a to zejména číslo bankovního účtu Výherce, na který bude 
Peněžitá výhra po stržení příslušné srážkové daně podle bodu V. odst. 6 a 7 
Všeobecných soutěžních podmínek zaslána bezhotovostní platbou ze strany 
Pořadatele.  

12. V případě, že se po skončení Soutěže ukáže, že Výherce v průběhu Soutěže či 
po jejím skončení porušil kteroukoliv z povinností obsažených v bodech IV. 
odst. 8 písm. a. až o. Všeobecných soutěžních podmínek a případně jakékoliv 
další povinnosti obsažené na jiném místě ve Všeobecných soutěžních 
podmínkách, že se Výherce ve skutečnosti řádným Výhercem nikdy nestal, či 
že jednal v rozporu se smyslem a účelem pravidel obsažených ve Všeobecných 
soutěžních podmínkách, je Pořadatel oprávněn Výhru poskytnout jinému 
Soutěžícímu podle svého výběru či případně neposkytnout Výhru nikomu, zcela 
dle uvážení Pořadatele. 

VI. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Výhru poskytuje Pořadatel Soutěže, případně jím určená osoba. Výherce není 
povinen Výhru přijmout; v případě odmítnutí přijetí Výhry ze strany Výherce 
Výhra propadá, resp. je zcela na rozhodnutí Pořadatele, jak s ní naloží. Totéž 
v případě, kdy Výherce nesplní zákonné podmínky a podmínky obsažené ve 
Všeobecných soutěžních podmínkách pro její poskytnutí. Výherci nemají nárok 
na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud Pořadatel výslovně nestanoví jinak. 
Vymáhání Výhry právní cestou je vyloučeno. 

2. V případě, že Výherci vzniknou v souvislosti se získáním a/nebo převzetím 
Výhry jakékoliv veřejnoprávní či soukromoprávní povinnosti (zejména, nikoliv 
však výhradně daňového charakteru), je Výherce povinen tyto povinnosti řádně 
a včas splnit a Pořadatel za jejich splnění nenese odpovědnost. 

3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, 
zrušit nebo změnit její pravidla obsažená v těchto Všeobecných soutěžních 
podmínkách. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže 
podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny Všeobecných 
soutěžních podmínek a pravidel této Soutěže budou oznámeny Soutěžícím 
jejich uveřejněním na internetové stránce www.zakopaljsemauto.cz. 

http://www.zakopaljsemauto.cz/
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4. Soutěžící jsou povinni dodržovat pokyny Pořadatele a pravidla obsažená ve 
Všeobecný soutěžních podmínkách a nejednat v rozporu s jejich obsahem a 
smyslem. 

5. Každý ze Soutěžících je oprávněn kdykoliv svou účast v Soutěži a práva a 
povinností s tím související ukončit, a to písemným ukončením účasti v Soutěži 
zaslaným na emailovou adresu pořadatele info@zakopaljsemauto.cz z emailu, 
který byl uveden v SMS či ve Formuláři (dále jen „Ukončení účasti“). 
Z Ukončení účasti musí zřetelně vyplývat, že si Soutěžící bezpodmínečně přeje 
ukončit svou účast v Soutěži a musí v něm být uvedeno telefonní číslo, ze 
kterého byla SMS poslána nebo které bylo uvedeno ve Formuláři. Jednou 
odeslané Ukončení účasti již nelze vzít zpět. 

6. Originál těchto Všeobecných soutěžních podmínek je uložen v sídle Pořadatele 
na adrese U obecního dvora 802/8, Staré Město, 110 00 Praha 1; tyto 
Všeobecné soutěžní podmínky jsou též uveřejněny na internetových 
stránkách www.zakopaljsemauto.cz. 

V Praze dne 6. června 2021 

OMS Production s.r.o. 

Soutěžní podmínky zpracovává a komplexní právní služby hry o zakopané auto 
poskytuje:  

http://www.plickapartners.cz
mailto:info@zakopaljsemauto.cz
http://www.zakopaljsemauto.cz/

