
PRAVIDLA SOUTĚŽE „KOSMETICKÉ HVĚZDY 2022“ 
 

I. Obecná ustanovení 
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, 

Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“). 
2. Soutěží se rozumí čtenářská soutěž příznivců zejména internetové stránky Proženy.cz 

(www.prozeny.cz) založená na jejich interakci, respektive na jejich hlasování v anketě Kosmetické 
hvězdy 2022 na webu www.kosmetickehvezdy.cz (dále jen „Anketa“). 

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
4. Soutěž bude probíhat od okamžiku spuštění Ankety dne 01. 12. 2022 do 24. 1. 2023, do 23:59 hodin 

(dále jen „termín soutěže“). 
 

II. Soutěžící 
1. Účastníkem soutěže může být osoba s doručovací adresou na území České republiky ve věku od 15 let, 

která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní. 
2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně 

propojených se společností Seznam.cz a osoby blízké těmto zaměstnancům. 
3. Soutěžící se soutěže zúčastní hlasováním v Anketě, a to alespoň v jedné anketní kategorii, respektive 

v alespoň jedné anketní podkategorii, spolu s vyplněním nezbytných údajů sloužících zejména pro 
vyhodnocení Ankety a soutěže (dále jen „soutěžní hlasování“).  

4. Soutěžící je oprávněn v každé soutěžní podkategorii hlasovat pouze jednou. 
5. Soutěžním hlasováním prohlašuje soutěžící, že jím vyplněné nezbytné údaje (zejména identifikace a 

kontaktní údaje soutěžícího) uvedl na základě vlastního uvážení, pravdivě a správně. Přihlášení 
uživatelé s profilem v rámci služeb společnosti Seznam.cz nemusí nezbytné údaje, dostupné z jejich 
registrace, vyplňovat. Soutěžící uděluje společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže a k využití 
soutěžního hlasování pro všechny ostatní účely Ankety a pořádané soutěže (zejména kontaktování 
výherce). 

 
III. Výherci, výhry a způsob určení výherců 
1. Výsledky Ankety budou vyhodnoceny dne 31. 1. 2022. Soutěž bude vyhodnocena ve stejném termínu. 
2. Ze všech doručených soutěžních hlasování vylosuje společnost Seznam.cz 5 soutěžících, kteří se stanou 

výhercem.  
3. Každý výherce získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě kosmetického balíčku (dále 

jen „výhra“).  
4. Soutěžící se může stát výhercem pouze na základě jednoho z nich (bude-li jeden soutěžící z jakýchkoli 

důvodů vylosován vícekrát, bude jako výherní počítáno pouze jeho první vylosované soutěžní 
hlasování). 

5. Výherce bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím webu Ankety a soutěže 
(www.kosmetickehvezdy.cz; formou uveřejnění jména) a zprávy, zaslané na e-mail, který soutěžící 
vyplní v rámci soutěžního hlasování (dále jen „odpověď výherci“), a to zejména za účelem domluvení 
způsobu předání výhry, respektive konkrétní doručovací adresy, pokud již nebude soutěžícím vyplněna 
předem v rámci soutěžního hlasování. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži 
soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas. 

6. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním 
domluvit na způsobu předání výhry do 5 pracovních dnů od odeslání odpovědi výherci, nárok výherce 
na výhru zanikne.  

7. Společnost Seznam.cz uvádí, že výhry jsou v hodnotě nepřevyšující částku 10.000,- Kč včetně zákonné 
sazby DPH. Jsou tedy osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších právních předpisů. 

http://www.prozeny.cz/
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8. Společnost Seznam.cz není povinna jakkoli kontaktovat či jinak komunikovat se soutěžícími, kteří se 
výhercem nestanou. 

9. Výhry budou výhercům rozesílány v předpokládaném termínu do 30 dnů po vyhodnocení Ankety, 
respektive soutěže. 

10. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit 
v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná 
plnění ze strany společnosti Seznam.cz. 

11. V případě, že bude společnosti Seznam.cz doručeno méně než 5 soutěžních hlasování, stanou se 
výhercem všichni hlasující soutěžící (za dodržení pravidla pro jednoho soutěžícího pouze jedna výhra). 

12. V případě, že nebude v Anketě nikým hlasováno, nestane se výhercem nikdo. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu 

předčasně ukončit. 
2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné 

od okamžiku jejich zveřejnění. 
3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, 

který poruší tato pravidla či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz 
důvodné podezření na takovéto porušení. 

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely účasti 
v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.   

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. 
6. Pro případ, že bude pro medializaci soutěže využito tzv. sociálních sítí, doplňuje společnost Seznam.cz, 

že soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak 
spravována sociální sítí Facebook a/nebo Instagram, ani jejím provozovatelem. Provozovateli 
sociálních sítí Facebook a/nebo Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, 
ani vůči jejím účastníkům. 

7. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti pod veřejně dostupným odkazem.    
 


