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PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZNÁTE PROJEKTY OPD?“ 
 

1. Soutěž „ZNÁTE PROJEKTY OPD?“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Ministerstvo dopravy 
ČR, (dále jen „vyhlašovatel“), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. 
Organizátorem soutěže je Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy (dále jen „organizátor“). 
Účelem soutěže je zviditelnění dopravních projektů podpořených z fondů EU a zvýšení 
povědomí o Operačním programu Doprava (dále také „OPD“). 

2. Soutěž probíhá od 7. 10. 2019 do 3. 11. 2019.  

3. Přihlášení do soutěže probíhá zasláním odpovědi do soukromé zprávy na Facebook 
organizátora (dále jen „FB“).  

4. Soutěž bude probíhat ve čtyřech samostatných kolech, každé v délce trvání jednoho 
kalendářního týdne. Každé kolo začíná v pondělí v ranních hodinách (07:00 – 10:00 hod.) 
zveřejněním soutěžní otázky týkající se zobrazeného projektu spolu s odkrytím první části 
soutěžního obrázku, který bude postupně/denně zveřejněním dalších částí odkrýván. Celý 
obrázek bude odkryt vždy v pátek daného kola. Soutěžní kolo končí po obdržení správné 
odpovědi, nejpozději v neděli daného týdne ve 24:00 hod. Následně po ukončení daného 
kola bude vyhlášen vítěz kola. Jednotlivé obrázky se budou týkat dopravních projektů 
Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 
(dále jen „OPD 2“).  

5. Soutěž, resp. soutěžní kolo vyhrává ten, kdo pošle správnou odpověď jako první. 
Rozhoduje čas přijetí správné odpovědi. Celkem budou zveřejněny 4 fotografie. Každý 
může poslat do jednoho kola pouze dvě odpovědi denně. V případě zaslání více odpovědí 
nebude organizátor k dalším odpovědím brát zřetel a tyto nebudou zařazeny do soutěže. 
Stejně tak v případě odpovědí či reakcí netýkajících se dané soutěžní otázky. 

6. Konkrétní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.opd.cz/znateprojektyopd. 
Jedná se o propagační předměty OPD. 

7. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České 
republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen 
„soutěžící“). Nezletilé osoby musí být v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zastoupeny 
jejich zákonným zástupcem. 

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele. V případě, že se výhercem 
stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána dalšímu 
soutěžícímu v pořadí. 

9. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

10. Výherce bude obeznámen prostřednictvím soukromé zprávy na FB, ve které bude vyzván 
k zaslání doručovací adresy určené k zaslání výhry. Pokud se nepodaří kontaktovat 
výherce do 24 hodin od ukončení příslušného kola soutěže, bude ze soutěže vyřazen a cena 
bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí. 

11. Organizátor soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 
30 kalendářních dní od ukončení příslušného kola soutěže, resp. od zaslání doručovací 
adresy výhercem. 

12. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou, nelze poskytovat alternativní plnění 
ani peněžité plnění. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s 
dodávkou výher. 
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13. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými 
organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu 
s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. 

14. Soutěžící svojí účastí v soutěži prohlašuje, že si je vědom, že organizátor v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením EU č. 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, bude zpracovávat a 
uchovávat jemu poskytnuté osobní údaje v rozsahu dle podmínek soutěže, a to výhradně 
v souvislosti se soutěží, zejména za účelem vyhodnocení soutěže a následně zveřejnění 
výsledků vyhodnocení soutěže (uvedení jména, příjmení autora), resp. v souvislosti s 
povinností publicity OPD, a to od registrace v soutěži po dobu trvání OPD 2. Povinností 
publicity se rozumí povinnost organizátora jako Řídicího orgánu OPD v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 zajistit pro 
OPD „opatření s co možná nejširším mediálním pokrytím s použitím různých forem a 
metod komunikace na vhodné úrovni“ (Příloha XII). 

15. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky. 

16. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, 
změnit nebo zrušit. 

17. Organizátor prohlašuje, že společnost FB není pořadatelem soutěže a nijak ji 
nesponzoruje. 

 


