
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o 120.000 Kč“ 
(dále jen „soutěž“).

1. Organizátor a pořadatel
1.1. Česká Regionální Energe�ka a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, 
IČ: 04549295, DIČ: CZ04549295, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Hradci Králové pod sp. zn. B 3507, (dále jen „organizátor“), organizuje a pořádá tuto spotřebi-
telskou soutěž „Soutěž o 120.000 Kč“, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen 
„pravidla“).

2. Trvání soutěže
2.1. Soutěž trvá od 1.12.2018 do 14.10.2021, včetně (dále jen “doba trvání soutěže”).
2.2. Doba trvání soutěže je rozdělena do 15 soutěžních období, a to:
a) 1. soutěžní období: od 1.12.2018 (včetně) do 14.12.2018 (včetně),
b) 2. soutěžní období: od 15.12.2018 (včetně) do 14.2.2019 (včetně),
c) 3. soutěžní období: od 15.2.2019 (včetně) do 14.4.2019 (včetně),
d) 4. soutěžní období: od 15.4.2019 (včetně) do 14.6.2019 (včetně),
e) 5. soutěžní období: od 15.6.2019 (včetně) do 14.8.2019 (včetně),
f) 6. soutěžní období: od 15.8.2019 (včetně) do 14.10.2019 (včetně),
g) 7. soutěžní období: od 15.10.2019 (včetně) do 14.12.2019 (včetně),
h) 8. soutěžní období: od 15.12.2019 (včetně) do 14.2.2020 (včetně),
i) 9. soutěžní období: od 15.2.2020 (včetně) do 14.4.2020 (včetně),
j) 10. soutěžní období: od 15.4.2020 (včetně) do 14.6.2020 (včetně),
k) 11. soutěžní období: od 15.6.2020 (včetně) do 14.8.2020 (včetně),
l) 12. soutěžní období: od 15.8.2020 (včetně) do 14.10.2020 (včetně),
m) 13. soutěžní období: od 15.10.2020 (včetně) do 14.12.2020 (včetně),
n) 14. soutěžní období: od 15.12.2020 (včetně) do 14.2.2021 (včetně),
o)15. soutěžní období: od 15.2.2021 (včetně) do 14.10.2021 (včetně).

3. Místo konání soutěže
3.1. Místem konání soutěže je území České republiky. 

4. Forma soutěže
4.1. Soutěž je spotřebitelskou soutěží.

5. Účastníci soutěže
5.1. Účastníkem soutěže se stává pouze zákazník organizátora, který je fyzickou, na svéprávnos-
� neomezenou osobou - spotřebitelem starším 18 let, má s organizátorem uzavřenou platnou 
a účinnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo plynu (dále jen „smlouva“), 
akceptuje pravidla a podmínky soutěže a vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a se 
zasíláním obchodních sdělení, zašle stanoveným způsobem správnou odpověď na soutěžní 
otázku a nemá vůči organizátorovi žádné peněžité závazky po splatnos� (dále jen „účastník“).
5.2. Každý účastník, který má s organizátorem uzavřenou smlouvu, případně více smluv, se 
může soutěže zúčastnit vždy ve vztahu ke každému svému odběrnému místu elektřiny a/nebo 
plynu uvedenému ve smlouvě, blíže specifikovanému v přihlášce do soutěže (dále jen „přihláš-
ka“) prostřednictvím EAN kódu, resp. EIC kódu.
5.3. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném 
poměru k organizátorovi a dále příbuzní těchto osob a osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Případná výhra nebude 
těmto osobám předána.
5.4. Ze soutěže budou vyloučeni � účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky požadované 
těmito pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. 
5.5. V případě nesplnění podmínek účas� v soutěži, nebo jednání v rozporu s pravidly soutěže 
nebude příslušná osoba do soutěže zařazena, resp. bude ze soutěže bez jakékoliv náhrady 
vyloučena. Zjis�-li organizátor soutěže dodatečně, že se takováto osoba i přes uvedené stala 
výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnu� nepravdivých informací nebo v důsledku 
jednání mající znaky podvodu), nemá tato osoba nárok na výhru a k předání výhry nedojde.

6. Podmínky účas� v soutěži
6.1. Soutěže se platně zúčastní ten účastník, který v termínu konání soutěže splní následující 
podmínky účas� v soutěži:
a) má s organizátorem uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny a/nebo plynu, kdy k okamžiku doručení přihlášky organizátorovi již alespoň po dobu 
15-� dnů dochází na základě takové smlouvy k dodávce elektřiny a/nebo plynu do příslušného 
odběrného místa účastníka organizátorem;
b) odpoví na soutěžní otázku: Jaké komodity dodává společnos� Česká Regionální Energe�ka 
a.s. koncovým zákazníkům? Možné odpovědi: A) Elektřinu a plyn B) Kávu a rýži;
c) doručí vyplněnou přihlášku jejím odesláním na korespondenční adresu organizátora: Labský 
Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice.
6.2. Účast účastníka v soutěži zaniká okamžikem, ke kterému nabývá účinnos� převod práv a 
povinnos� ze smlouvy nebo její čás� na tře� osobu (typicky postoupením smlouvy). 

7. Princip losování
7.1. Každý jednotlivý EAN kód, resp. EIC kód odběrného místa účastníka soutěže se převede na 
pomyslný míček v osudí. Čím více svých odběrných míst (do kterých dodává elektřinu a/nebo 
plynu organizátor soutěže) účastník do přihlášky uvede, �m je vyšší počet jeho pomyslných 
míčků v osudí a �m i jeho šance na výhru v soutěži.
Příklad: Pan Jan Novák odebírá od společnos� Česká Regionální Energe�ka a.s. elektřinu I plyn. 
Elektřinu odebírá v jednom odběrném místě označeném jako: EAN 1111222233334444. Plyn 
odebírá ve dvou odběrných místech označených jako: EIC 33ZG111Z22223333 a EIC 
33ZG111Z33332222. Protože má pan Novák 3 odběrná místa, ve kterých odebírá elektřinu 
nebo plyn od společnos� Česká Regionální Energe�ka a.s., bude mít v osudí pomyslné 3 míčky 
a jeho šance na výhru tak bude 3x vyšší.
7.2. Losování bude probíhat náhodným vygenerováním výherců prostřednictvím automa�zova-
ného elektronického programu.
7.3. Výhercem se každý účastník může stát pouze jednou v průběhu trvání soutěže.

8. Výhry v soutěži
8.1. Výhrami v soutěži pro dané soutěžní období jsou následující peněžité částky (v celkovém 
součtu 120.000,- Kč): 1. místo: 60.000,- Kč, 2. místo: 40.000,- Kč, 3. místo: 20.000,- Kč.

9. Vyhlášení výherců a předání výhry
9.1. Výherci budou vyhlášeni vždy pátého dne v měsíci následujícím po daném soutěžním 
období na internetových stránkách organizátora: www.cr-energe�ka.cz. 
9.2. Výherci rovněž budou kontaktováni a informováni o výhře telefonicky na telefonním čísle 
uvedeném v přihlášce, a to do pátého dne v měsíci následujícím po daném soutěžním období. 
Organizátor současně dohodne s výhercem datum předání výhry.
9.3. Nebude-li možné výherce zas�hnout telefonicky a výherce nebude sám reagovat nejpozdě-
ji do konce kalendářního měsíce následujícího po daném soutěžním období, je organizátor 
oprávněn rozhodnout o tom, že tento výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadne ve 
prospěch organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany 
organizátora.
9.4. Výherce musí při předání výhry za účelem ověření totožnos� předložit občanský průkaz, 
případně jiný doklad totožnos� s fotografií.
9.5. Nepřevezme-li výherce výhru ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na 
výhru nárok a výhra propadne ve prospěch organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na 
jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
10.1. Osobní údaje účastníka jsou ze strany organizátora jakožto správce osobních údajů 
zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislos� se 
zpracováním osobních údajů (dále také „Nařízení“). 
10.2. Účastník �mto prohlašuje, že vyplněním a podepsáním přihlášky organizátorovi uděluje 
ve smyslu čl. 6 a čl. 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu Nařízení, a to v rozsahu, pro účely, po dobu a za podmínek uvedených v čl. 10 
těchto pravidel.
10.3. Účastník má právo na informace od správce dle čl. 13 Nařízení v okamžiku získání 
osobních údajů. Tímto organizátor jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení tak činí a 
poskytuje následující informace. Organizátor zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu 
osobních údajů, které účastník vyplní do přihlášky, a obrazového, zvukového nebo zvukově 
obrazového záznamu účastníka, a to pro účely:
a) vyhodnocení této soutěže, včetně zveřejnění jména, příjmení a obce bydliště, případně 
obrazového, zvukového nebo zvukově obrazového záznamu účastníka, který se stane 
výhercem, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v 
souvislos� s touto soutěží a v souvislos� s propagací služeb organizátora,
b) zasílání informací o soutěži,
c) kontroly splnění podmínek soutěže,
d) ověření totožnos� výherce,
e) předání nebo zasílání výher v soutěži,
a to po nezbytnou dobu pro konání soutěže, případného předání výher a zveřejnění výherců na 
internetových stránkách, a následně po dobu 3 let od ukončení soutěže.  
Osobní údaje výherce mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely plnění 
povinnos� vyplývajících z právních předpisů, zejména v daňové oblas�, a to po dobu vyplývající 
z těchto právních předpisů.
10.4. Osobní údaje nejsou předávány tře�m osobám.
10.5. Takto udělený souhlas je dobrovolný a účastník jej může kdykoliv odvolat, a to prostřed-
nictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě organizátor vykoná veškeré 
potřebné kroky, aby neprodleně došlo k odstranění zveřejněných údajů.
10.6. Kdykoliv během zpracování osobních údajů může účastník využít těchto svých práv: právo 
na přístup k osobním údajům, které organizátor o účastníkovi zpracovává, právo na jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, a právo vznést námitku pro� 
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Účastník se může se svou s�žnos� obrá�t též 
na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovi-
ce. V případě uplatnění svých práv či jiných záležitos� může účastník organizátora kontaktovat: 
e-mailem: info@cr-energe�ka.cz; na zákaznické lince: 840 770 770, korespondenčně: Labský 
Palouk 495, Pardubice 530 09. Vedle toho můžete též kontaktovat našeho pověřence pro 
ochranu osobních údajů (slanina@arws.cz). 
10.7. Účastník přihlášením se do soutěže poskytuje souhlas s �m, že organizátor je oprávněn 
užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec bydliště, případně obrazový, 
zvukový nebo zvukově obrazový záznam, stane-li se účastník výhercem, v médiích (včetně 
internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislos� s touto soutěží a 
v souvislos� s propagací služeb organizátora. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, 
která uplyne za 3 roky od okamžiku ukončení soutěže.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrá�t, odložit, přerušit anebo zrušit či 
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu 
vyhlásí na internetových stránkách h�ps://www.cr-energe�ka.cz/, kde jsou také k dispozici 
pravidla soutěže v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s 
konečnou platnos� organizátor soutěže.
11.2. Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi 
zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislos� se soutěží. Tato pravidla jsou 
považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
11.3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani 
za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnu� ve všech záležitostech soutěže včetně 
jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří 
nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.
11.4. Organizátor neodpovídá pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených 
účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které nejsou na 
straně organizátora (např. nefunkční telefonní číslo), nenese za to organizátor odpovědnost. V 
takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví organizátora a nebude účastníkovi předána.
11.5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účas� v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s 
jejími pravidly.
11.6. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě 
na internetových stránkách h�ps://www.cr-energe�ka.cz/ a zároveň uložena v písemné 
podobě na adrese: Česká Regionální Energe�ka, a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 
530 09 Pardubice. 
11.7. Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1.12.2018, a to ve znění změn provedených ke 
dni 1.2.2021.


