
 

Pravidla fotografické soutěže „Najdi projekt OPD“, 2. ročník 
 
1. Řídicí orgán Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) vyhlašuje 2. ročník 
fotografické soutěže Najdi projekt OPD (dále jen „soutěž“), jejímž hlavním cílem je 
rozšířit povědomí o Operačním programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD 2“), 
případně o Operačním programu Doprava 2007-2013 (dále jen „OPD 1“). Jednou 
z povinností ŘO OPD je 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) (dále jen „publicita“). Právě účastníci fotografické soutěže 
z řad veřejnosti se mohou během pořizování snímků seznámit s realizovanými projekty 
OPD 1 a OPD 2 financovanými z prostředků fondů EU. Získané fotografie bude ŘO 
OPD následně využívat pro další propagaci projektů OPD 1 a OPD 2, tj. k plnění 
povinnosti publicity, např. prezentací na webu OPD, fotografické výstavě nebo ve 
fotoknize, popřípadě fotografie mohou být využity při přípravě dalších komunikačních 
nástrojů (zejména informačních materiálů atd.). Pořadatelem soutěže je Odbor fondů 
EU, oddělení Technické pomoci a podpůrných činností operačních programů, 
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1 (dále jen „pořadatel“). 
 
2. Celoroční soutěž bude probíhat v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. Do soutěže 
se přijímají pouze fotografie v tiskové kvalitě – možnost formátu je JPG, TIF, PNG či 
RAW. Do soutěže je možné zasílat fotografie černobílé i barevné. Velikost fotografie 
musí být alespoň 3 MB u barevných fotografií a u černobílých alespoň 1,5 MB 
(technická kvalita snímků je důležitá pro případné další grafické zpracování). 
Fotografie nesplňující tyto požadavky nebudou do soutěže přijaty! 
  
3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm na 
území ČR (dále jen „ČR“) a s platnou adresou pro doručování na území ČR (dále jen 
„soutěžící“). V případě, že se soutěže zúčastní nezletilá osoba, musí být součástí její 
identifikace i označení jejího zákonného zástupce, který je oprávněn ji zastupovat.   
 
4. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jejich příbuzní (viz ust. 
§ 771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V případě zjištění, že se 
taková osoba soutěže zúčastnila, případně se stala výhercem, bude ze soutěže 
vyřazena, resp. se v takovém případě výherní poukaz výherci neodevzdá a bude 
předán dalšímu výherci v pořadí. 
 
5. Soutěž bude vyhlášena na webu OPD (www.opd.cz) a propagována např. na 
facebookovém profilu Eurocenter v rámci jednotlivých krajů. Samotné zasílání 
fotografií do soutěže pak bude probíhat prostřednictvím formuláře uveřejněného na 
webu OPD. 
 
6. Do soutěže se registruje každý, kdo zašle fotografii v souladu s pravidly soutěže 
spolu s uvedením osobních údajů (jméno, příjmení, věk, případně označení 
zákonného zástupce, adresa, e-mail a telefon). 



 

 
7. Do soutěže budou zařazeny soutěžní fotografie, na kterých budou zachyceny 
projekty spolufinancované v rámci OPD 2, případně prostřednictvím OPD 1. Informace 
o těchto projektech v konkrétních krajích/regionech je možné získat na webových 
stránkách OPD. Zaslané fotografie musí být v souladu s pravidly soutěže. 
 
8. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit více fotografií. Pokud zašle fotografií více, 
poukaz může získat pouze za jednu z nich. Soutěžící tedy může získat pouze jeden 
poukaz.  
 
9. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie obsahující lascivní, zesměšňující 
a urážlivé prvky nebo fotografie, které nesouvisí s tématem soutěže. Rovněž budou ze 
soutěže vyřazeny fotografie pořízené z webových stránek, reklam a jakékoliv jiné 
kopie. Ke každé fotografii je nutné přidat údaje o tom, o jaký projekt se jedná (název) 
a v jaké lokalitě je vyfocen (buď s uvedením přesného místa, nebo lokace GPS).   
 
10. Do soutěže může fotografii zaslat pouze autor (resp. jeho zákonný zástupce), který 
musí být na vyžádání schopen zaslat její originál v plném rozlišení, pokud již nebude 
k dispozici. Bude-li zpochybněno autorství fotografie a autor autorství na vyzvání 
neprokáže, bude fotografie vyřazena ze soutěže.   
 
11. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné 
osoby, která dopomohla účastníkovi k získání výhry. Jedná se o jednání, které 
nevyplývá ze soutěžních pravidel. 
 
12. Výhry pro vítěze soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách OPD.  
 
13. Ze zaslaných fotografií vybere odborná porota (tvořena min. jedním fotografem 
a dále zástupci ŘO OPD a odborníky z oblasti dopravy) celkem 3 nejlepší fotografie 
a jejich autory odmění ŘO OPD poukazy na zboží v hodnotě 15.000,- Kč, 10.000,- Kč 
a 5.000,- Kč. Výherní poukazy bude možné uplatnit na nákup v elektronickém 
obchodě, a to na jakékoliv zboží nabízené v rámci sortimentu určeného e-shopu (např. 
alza.cz, mall.cz apod.).  
 
14. Výherci budou postupně vyrozuměni pomocí dopisu/emailu. V případě, že výherce 
neodpoví na zprávu s vyrozuměním o výhře do 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
zprávy, bude ze soutěže vyřazen a poukaz bude předán dalšímu soutěžícímu v pořadí.  
Pořadatel soutěže se zavazuje předat výherní poukaz výherci nejpozději do 
30 kalendářních dnů od vyhlášení vítězů soutěže. Seznam vítězů spolu s vítěznými 
fotografiemi bude zveřejněn na internetových stránkách OPD. 
 
15. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou, nebude poskytováno 
alternativní plnění, ani adekvátní částka v penězích místo výhry. Pořadatel neodpovídá 
za vady, poškození či ztrátu spojenou s předáním/převzetím zboží, na jehož nákup byl 
výherní poukaz uplatněn.  
 
16. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže stanovenými 
pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit 



 

v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího 
ze soutěže. 
 
17. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, dává svou účastí v soutěži souhlas 
s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s pravidly soutěže a dále 
k jejich použití za účelem propagace projektů OPD v souladu s povinností publicity 
(zejména umístění na webu, prezentace na fotografické výstavě nebo ve fotoknize aj.) 
v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Současně se 
soutěžící zavazuje neposkytnout fotografie k použití za obdobným či jiným účelem 
jinému subjektu. 
 
18. Soutěžící svojí účastí v soutěži prohlašuje, že si je vědom, že získané fotografie 
(vč. uvedení jména a příjmení autorů fotografií) bude ŘO OPD z titulu publicity OPD 
případně využívat pro další propagaci projektů OPD 1 a OPD 2, tj. za účelem splnění 
své právní povinnosti, a že v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, bude zpracovávat a uchovávat osobní údaje 
poskytnuté v rozsahu dle podmínek soutěže pořadateli soutěže, a to výhradně 
v souvislosti se soutěží, zejména za účelem vyhodnocení soutěže a následně 
zveřejnění výsledků vyhodnocení soutěže na webových stránkách pořadatele 
(uvedení jména, příjmení autora vítězných fotografií), resp. v souvislosti s povinností 
publicity OPD, a to od registrace v soutěži po dobu trvání OPD 2. 
 
19. Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě soutěž zkrátit, prodloužit, 
případně zrušit.  
 
20. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže a její podmínky po celou 
dobu trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady, účastník je v takovém případě 
oprávněn odstoupit ze soutěže. 
 
21. Pořadatel nebude oprávněn v případě zrušení soutěže nebo odstoupení účastníka 
ze soutěže používat dotčené fotografie bez výslovného souhlasu autora a uchovávat 
osobní údaje příslušného autora. 
 
22. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky 
s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 
 
  
 


