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HERNÍ ŘÁD HRY 

„Rok bydlení zdarma s YIT a Evropou 2“ 

(dále jen „hra“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Pořadatelem hry je společnost YIT Stavo s. r. o., se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 

00 Praha 6, IČ: 26420562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 80847 (dále jen „pořadatel“), která tímto ve smyslu ust. § 2887 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přislibuje odměnu vypsáním níže uvedené ceny (výhry) za co  

možná nejlepší výkon níže v tomto herním řádu specifikovaný. 

 

Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel, v rozsahu jeho prezentace v rozhlasovém vysílání 

až do fáze výběru výherců, společnost EVROPA 2, spol. s r. o., se sídlem Wenzigova 1872/4, 

Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 15891283, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1856 (dále jen „organizátor“). 

 

Technické zabezpečení hry zajišťuje společnost Active Radio a.s., se sídlem Wenzigova 1872/4, 

Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 61058297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 3912 (dále jen „technický správce“).   

 

2. TRVÁNÍ HRY 

 

Hra bude probíhat v termínu od 3.5.2021 do 28.5.2021. Hra je rozdělena do dvou kol. První 

kolo hry proběhne v termínu od 3.5.2021 do 9.5.2021 (dále jen „první kolo hry“), druhé kolo 

hry proběhne v termínu od 17.5.2021 do 28.5.2021 (dále jen „druhé kolo hry“).  

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI VE HŘE 

 

Hry se mohou zúčastnit pouze společně dvojice libovolných fyzických osob, které mají (oba 

z páru) způsobilost k získání ceny (výhry), tedy k uzavření smlouvy specifikované v bodě 5. 

tohoto herního řádu a které chtějí a současně jsou schopné dostát podmínkám v této smlouvě 

uvedeným a současně, postoupí-li do druhého kola hry, se dostaví k účasti v druhém kole hry 

do sídla organizátora. Zájemci o účast ve hře, kteří způsobilost k získání ceny (výhry) nemají, 

musí předložit souhlas svého zákonného zástupce s účastí ve hře a s uzavřením smlouvy 

specifikované v bodě 5. tohoto herního řádu. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v 

pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké 

těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či 

nepřímo spolupracující na hře.  

 

4. SYSTÉM HRY 

 

Zájemci o účast ve hře (páry fyzických osob) se do prvního kola hry zapojí vyplněním 

registračního formuláře organizátora umístěného na internetové stránce www.evropa2.cz, 

v němž vyplní jméno a příjmení jednoho člena páru, jeho telefonní číslo a e-mailovou adresu, na 

které je k zastižení, a připojí k němu 1) příběh o společném bydlení v páru, 2) popis důvodů, 

proč by jako pár měli získat cenu (výhru), tedy rok bydlení zdarma v novém bytě od pořadatele 

a 3) alespoň jednu vtipnou fotografii ze společného bydlení, případně i vtipné video ze 

společného bydlení, které však není podmínkou účasti ve hře. Odesláním řádně vyplněného 

http://www.evropa2.cz/
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registračního formuláře s připojeným příběhem o společném bydlení v páru, popsanými důvody, 

proč by jako pár měli získat rok bydlení zdarma v novém bytě od pořadatele a alespoň jednou 

vtipnou fotografií ze společného bydlení, se zájemci o hru stávají účastníky hry a potvrzují, že se 

seznámili s tímto herním řádem a s podmínkami smlouvy specifikované v bodě 5 tohoto herního 

řádu, že s nimi bez výhrad souhlasí a potvrzují, že v případě získání výhry jsou schopni dostát 

jejím podmínkám. 

 

Z došlých příběhů o bydlení v páru vybere odborná porota, složená z jednoho zástupce 

pořadatele a čtyř zástupců organizátora, deset příběhů vyhodnocených v sestupném pořadí 

podle originality, jejichž autoři postoupí do druhého kola hry (dále jen „postupující páry“). 

Druhé kolo hry proběhne na rozhlasové stanici Evropa 2 (v sídle organizátora) v termínu od 

17.5.2021 do 28.5.2021. 

 

V rámci druhého kola hry bude v celkem pěti herních dnech, počínaje 17.5.2021 a konče 

28.5.2021, probíhat v sídle organizátora mezi 6:00 – 18:00 hodinou desetiboj mezi osobami 

z toho postupujícího páru, který se na výzvu organizátora, učiněnou podle pořadí originality, 

dostaví osobně do jeho sídla k účasti ve druhém kole hry. Desetiboj proběhne ve formě deseti 

základních (a jedné dodatkové) znalostních otázek o druhé osobě z páru položených oběma 

osobám z páru. Limit pro odpověď na každou z otázek je 10 sekund. Celkem proběhne podle 

výše uvedených pravidel výběru ve druhém kole hry desetiboj pouze pěti postupujících párů. 

V prvním týdnu druhého kola budou k účasti v desetiboji vyzýváni pouze postupující páry, 

jejichž příběhy o bydlení v páru se dle vyhodnocení odborné poroty  umístily z hlediska jejich 

originality v 1. až 5. pořadí s tím, že pokud po ukončení prvního týdne druhého kola 

neproběhne všech pět desetibojů, budou ve druhém týdnu druhého kola k účasti v desetiboji  

vyzýváni postupující páry, jejich příběhy o bydlení v páru se umístily v 6. až 10. pořadí 

originality, a to postupně až do doby, kdy proběhne celkem v pořadí pátý desetiboj. Účast 

jakékoliv osoby (člena páru) ve druhém kole hry je možná pouze za předpokladu, že příslušná 

osoba předloží organizátorovi doklad o negativním PCR nebo AG testu na přítomnost Covidu–19 

ne starší než 3 dny a nebude zjevně trpět žádným respiračním onemocněním a její tělesná 

teplota nebude při příchodu do sídla organizátora vyšší než 37,1 °C, nebude–li podle aktuální 

právní úpravy organizátor povinen vyžadovat splnění jiných či dalších podmínek; v případě 

nesplnění podmínek kteroukoliv osobou z páru ztrácí celý pár možnost účasti ve druhém kole 

hry. 

 

Desetiboj bude probíhat u obou členů páru ve stejném čase, s tím však, že členové páru budou 

v době průběhu desetiboje odděleni tak, aby byla vyloučena možnost jejich vzájemné domluvy 

či podpory. Postupující pár, který dosáhne v desetiboji nejvyššího počtu správných odpovědí na 

základní otázky ze všech postupujících párů, přičemž se správné odpovědi obou osob 

z postupujícího páru sčítají, se stává výhercem a získává cenu (výhru). Dosáhne-li shodného 

nejvyššího počtu správných odpovědí na základní otázky několik postupujících párů, stává se 

výhercem a získává cenu (výhru) ten z nich, který správně zodpověděl dodatkovou otázku 

v nejkratším čase; nelze–li výherce ani takto určit proto, že stejných nejlepších výsledků dosáhlo 

více postupujících párů současně, určí z jejich středu výherce pořadatel losem. 

 

Účastníci pro případ, že se stanou výherci, v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, výslovně souhlasí s bezplatným užitím svého jména a názvu obce svého 

bydliště na webových stránkách pořadatele www.yit.cz, na sociálních sítích pořadatele 

(Facebook a Instagram), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto 

hrou.  

http://www.yit.cz/
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Výherce (vítězný pár) bude vyhlášen poslední herní den nejpozději v pátek 28.5.2021 ve vysílání 

Evropy 2 a následně bude pořadatelem vyzván elektronicky na jím uvedenou e-mailovou adresu 

uvedenou v registračním formuláři k převzetí ceny (výhry) v konkrétní pořadatelem stanovený 

den, který nesmí následovat déle než 30 dnů po dni vyhlášení výherce. Účastníci berou na 

vědomí a souhlasí s tím, že stanou-li se výhercem, bude předání ceny (výhry) zaznamenáno na 

audiovizuálním záznamu a na fotografiích, které budou uveřejněny na webových stránkách 

pořadatele www.yit.cz a na sociálních sítích (Facebook a Instagram) a rovněž v propagačních a 

reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto hrou. 

 

5. CENA (VÝHRA) 

 

Výherce získá právo na roční bezplatné užívání plně zařízeného bytu dispozicí 2+kk o podlahové 

ploše 48,3 m2 s balkonem, sklepní kojí a parkovacím stáním, který se nachází v novostavbě 

bytového domu v lokalitě Praha – Barrandov, a to počínaje dnem 1.7.2021 a za podmínek 

uvedených ve smlouvě o výpůjčce bytu, jejíž znění je k dispozici na stránce 

https://www.yit.cz/single-pages/soutezte-o-rok-bydleni-zdarma (dále jen „Smlouva“). 

Bezplatným užíváním bytu se za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností rozumí, že výherce 

nebude platit po dobu jednoho roku nájemné. Cenu služeb spojených s užíváním bytu a pojistné 

výherce hradit bude, stejně jako bude povinen složit k rukám pořadatele kauci na krytí škod, 

které případně v bytě způsobí, a to vše ve výši a způsobem dle podmínek Smlouvy. Pokud 

výherce nebude schopen dostát podmínkám Smlouvy, nebo pokud cenu (výhru) odmítne 

převzít, přechází cena (výhra) na dalšího účastníka, který se umístil ve hře jako druhý v pořadí. 

 

Výherce není povinen cenu (výhru) přijmout. Cena (výhra) není vyměnitelná. Cenu (výhru), 

která není hotovostí, nelze směnit za hotovost a nelze právo na ni postoupit třetí osobě. Cenu 

(výhru) není možné vymáhat soudní cestou. Pokud si výherce cenu (výhru) nepřevezme ve  

lhůtě stanovené pořadatelem, propadne tato cena (výhra) pořadateli. 

 

Všechny páry, které v rámci druhého kola hry nezískaly cenu (výhru), obdrží od organizátora 

drobnou pozornost ve formě dárkových či propagačních předmětů. 

 

6. OPRÁVNĚNÍ ORGANIZÁTORA A POŘADATELE 

 

Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního 

uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 

tento herní řád či hru zrušit, a kdykoli před splněním podmínek pro získání ceny (výhry) odvolat 

vypsání ceny. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib 

učiněn. Pořadatel je oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je 

pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním příslibu alespoň zčásti 

splnil. 

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Odesláním registračního formuláře vyjadřují účastníci dobrovolně svůj výslovný souhlas s tímto 

herním řádem a zároveň udělují pořadateli, jakožto správci osobních údajů, v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění (dále jen „zákon v sestupném pořaí“) a Nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 

http://www.yit.cz/
https://www.yit.cz/single-pages/soutezte-o-rok-bydleni-zdarma


 

4 

 

„GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a za níže 

uvedeným účelem: 

(i)  jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a podobizna účastníků 

z fotografie/fotografií, příp. z videa, připojených k registračnímu formuláři za účelem 

vyhodnocení hry a předání ceny (výhry); 

(ii)  podobizna účastníků z fotografie/fotografií, příp. z videa, připojených k registračnímu 

formuláři rovněž pro marketingové účely pořadatele související s hrou, přičemž těmito 

účely se rozumí její/jejich použití na webových stránkách pořadatele www.yit.cz a na 

sociálních sítích pořadatele (Facebook a Instagram) a rovněž v propagačních a reklamních 

materiálech pořadatele v souvislosti s touto hrou.  

 

Pro případ, že se účastníci stanou výherci hry, vyjadřují odesláním registračního formuláře dále 

svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu svého jména, názvu obce 

svého bydliště a podobizny zachycené jednak na fotografii/fotografiích, příp. na videu, 

připojených k registračnímu formuláři a dále na fotografiích a audiovizuálním záznamu z předání 

ceny (výhry), a to pro marketingové účely pořadatele, tj. s jejich použitím na webových 

stránkách pořadatele www.yit.cz, na sociálních sítích pořadatele (Facebook a Instagram) a 

rovněž v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto hrou.  

 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a zabezpečeně v elektronické formě. Osobní údaje 

budou zpracovávány po dobu trvání hry a tři roky po jejím skončení. Po uplynutí této doby 

budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné 

kontroly hry ze strany orgánu dozoru a pro případ nutnosti doložit, že pořadatel postupoval 

v souladu s právními předpisy a herním řádem, nejdéle však po dobu pěti let od skončení hry, 

neukládá-li zvláštní právní předpis delší dobu. Údaje poskytnuté účastníky mohou kromě 

správce – pořadatele dále zpracovávat jakožto zpracovatelé organizátor, technický správce a 

marketingové společnosti pověřené pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování 

marketingových her, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a 

právní poradci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastníci jsou povinni poskytnout 

údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámit 

pořadateli.  

 

Účastník, jakožto subjekt osobních údajů, má zejména následující práva: 

-  právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou 

jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou 

zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

-  právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

-  právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní 

údaje zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut, 

-  právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů, 

-  právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve 

strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 

osobních údajů, 

-  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

-  právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se 

sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení 

platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. 

 

http://www.yit.cz/
http://www.yit.cz/
http://www.uoou.cz/
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Účastník může kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat elektronicky na e-

mailové adrese pořadatele domov@yit.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla 

správce – pořadatele uvedenou v bodě 1. tohoto herního řádu. Odvolání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek 

vyloučení ze hry a ztrátu nároku na cenu (výhru), stane-li se tak před jejím předáním. 

 

Účastník potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti 

ve hře stanovené tímto herním řádem. Případné porušení herního řádu může mít za následek 

vyloučení účastnického páru ze hry.  

 

Účastník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování je 

transparentní.  

 

Na e-mailové adrese pořadatele domov@yit.cz nebo písemně na adrese sídla správce – 

pořadatele uvedené v bodě 1. tohoto herního řádu je také možné uplatnit ostatní práva 

účastníků. V případě pochybností o dodržování práv se mohou účastníci obrátit na pořadatele 

elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu nebo v sídle pořadatele. Na tomto e-

mailu/adrese mohou účastníci podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým 

orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému mohou účastníci podat stížnost. 

Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se účastníci chtějí 

obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, mohou navštívit www.yit.cz/single-

pages/ochrana-osobnich-udaju. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými 

v tomto herním řádu a podmínkami uvedenými v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném 

internetovém odkazu má přednost ustanovení tohoto herního řádu. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Herní řád vstupuje v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den uveřejnění herního 

řádu na internetových stránkách www.evropa2.cz. 

mailto:domov@yit.cz
mailto:domov@yit.cz
http://www.yit.cz/single-pages/ochrana-osobnich-udaju
http://www.yit.cz/single-pages/ochrana-osobnich-udaju
http://www.evropa2.cz/

