
MjUNItaj 
PRAVIDLA A STATUT SOUTĚŽE 

 
1. Obecná ustanovení 

(1) Pořadatelem soutěže „MjUNItaj“ (dále jen „Soutěž“) je Masarykova univerzita, se sídlem 

Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 00216224 (dále jen 

„Pořadatel“).  

(2) Soutěží se rozumí pořadatelem připravené interaktivní aktivity a hádanky v rámci webového 

rozhraní www.mjuni.cz/on/soutez, jejichž cílem je získat odpověď na danou soutěžní otázku 

uvedenou na zmíněných webových stránkách. 

(3) Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.  

(4) Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek online ve dnech od 2. 5. 2022 do 31. 5. 

2022 včetně. 

 
2. Soutěžící 

(1) Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“) může být fyzická osoba od 9 let věku, která splní 

podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.  

(2) Podmínkou zapojení se do soutěže je registrace a v ní uvedení e-mailového kontaktu 

soutěžícího, na kterém bude pořadatelem kontaktován. Za správnost a pravdivost údajů 

uvedených při zapojení do soutěže zodpovídá soutěžící, v případě, že je soutěžícím dítě, 

jeho zákonný zástupce. 

(3) Každý soutěžící má právo zapojit se do soutěže pouze jednou, tedy prostřednictvím jedné 

e-mailové adresy. V případě, že se jedna fyzická osoba zapojí do soutěže prostřednictvím 

více e-mailových adres, vyhrazuje si pořadatel právo tyto adresy soutěžícího ze soutěže 

vyřadit. 

(4) Spolu s registrací do soutěže soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že 

soutěžící je osoba mladší 15 let, nebo tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět 

jeho obsahu), akceptuje tato pravidla bez výhrad a zavazuje se je dodržovat. Dále za 

stejných podmínek soutěžící souhlasí s případným přijetím výhry podle pravidel soutěže.  

 
3. Mechanismus soutěže a výhra 

(1) Po přihlášení do soutěže může soutěžící hádat a plnit denní hádanky na webové stránce 

https://mjuni.cz/on/soutez. Denní postup se automaticky ukládá do seznamu spárovaného 

s e-mailovou adresou soutěžícího, kterou uvedl při přihlášení do soutěže. 

(2) V období od 2. 5. 2022 do 22. 5. 2022 se každý den na webové stránce 

https://mjuni.cz/on/soutez zpřístupní nové hrací pole, po jehož splnění se odkryje část 

skrytého obrazu, který je nápovědou pro zodpovězení soutěžní otázky. Hlavní nápověda se 

pak skrývá pod polem „Soutěžní indicie“, která se zpřístupní 21. den soutěže a pouze za 
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podmínky, že soutěžící splní alespoň patnáct (15) denních hádanek/otočí patnáct (15) polí. 

Cílem soutěže je uhádnutí české osobnosti, ke které nápovědy odkazují. Finální tajenku 

soutěžící vyplní a odešle prostřednictvím formuláře uvedeného pod hracím polem. 

(3) Registrací, otevřením patnácti (15) hracích polí a vyplněním a odesláním formuláře se 

správnou finální tajenkou se soutěžící zařazuje do slosování o výhry.  

(4) Po skončení soutěže proběhne losování ze soutěžících, kteří splnili podmínky pro zařazení 

do slosování. Vylosováno bude deset výherců. Pořadatel si před odevzdáním výhry 

vyhrazuje právo vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která výhru 

vyhrává. Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou 

platností o odevzdání výhry. 

(5) Výhry budou výhercům předány dle předchozí domluvy osobně, anebo jim budou zasílány 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb formou doporučené zásilky. V takovém 

případě, budou soutěžící pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem 

doručení výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované 

kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele, nebo se 

nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený soutěžícím ve formuláři, výherce ztrácí nárok 

na předání výhry. 

(6) Výherci budou vylosováni a kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadali 

při registraci nejpozději do 10. 6. 2022.  

(7) V soutěži může každý soutěžící vyhrát maximálně jednu výhru. 

(8) Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bodu 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
 

4. Osobní údaje 

(1) Soutěžící před svým zapojením se do soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů, a to v rozsahu: e-mailová adresa a další dobrovolně zadané 

osobní údaje (jako například jméno a příjmení, adresa pro doručování písemností) pro 

účely účasti, průběhu, vyhodnocení, vyhlášení, zveřejnění, archivace výsledků soutěže a 

odevzdání výher výhercům, a za účelem kontaktování v případě výhry a jejím předáním. 

Soutěžící, v případě, že jsou soutěžícími děti, jejich zákonní zástupci, berou na vědomí, 

že v případě získání výhry budou kontaktováni pořadatelem na poskytnutou e-mailovou 

adresu.  

(2) V průběhu soutěže může soutěžící kdykoli odmítnout další zpracování svých osobních 

údajů prostřednictvím písemného oznámení doručeného pořadateli na kontaktní e-

mailovou adresu mjuni@muni.cz, na základě kterého pořadatel vyřadí jeho e-mailovou 

adresu a přestane ji, stejně jako jiné soutěžícím zadané osobní údaje, zpracovávat za 

výše uvedenými účely souvisejícími se soutěží, čímž současně zaniká účast soutěžícího 

a navazující práva vyplývající z těchto pravidel soutěže. 

(3) Pořadatel zabezpečuje ochranu osobních údajů účastníků a výherců ve smyslu platných 

právních předpisů. Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců je 



souhlas dané osoby. V případě účastníka mladšího 15 let uděluje souhlas se 

zpracováním osobních údajů zákonný zástupce. 

 
5. Zvláštní ustanovení 

(1) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, úpravu délky 

trvání a podmínek hry, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění 

losování, počet výherců i druhy výher, které jsou předmětem losování. Nové znění 

pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách 

https://mjuni.cz/on/soutez.  

(2) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast 

v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce 

se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, 

že by takový účastník porušil pravidla soutěže. 

(3) Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, 

který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel 

důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních 

předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy 

či oprávněnými zájmy třetích osob. 

(4) Pořadatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji 

poskytnutými soutěžícími v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce 

nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní či jiné 

nepeněžní kompenzace.  

(5) Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo 

doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě nepřítomnosti výherce na 

sdělené kontaktní adrese a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla 

pořadateli výhercem řádně a včas oznámena. 

(6) Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn 

si výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného 

doložení kontaktních údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

ukončení soutěže. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty dvou 

měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

(7) Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani 

alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze 

strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s 

uplatněním výhry.  

(8) Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu 

odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních 

podmínkách. 

(9) Tato pravidla vydává pořadatel, zveřejňují se na webu soutěže https://mjuni.cz/on/soutez 

a nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže. 
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V Brně dne 1. 5. 2022. 

 
 
 
  


