Znalecký ústav v dopravě, dopravních stavbách a příbuzných oborech
Vítěz evropské Ceny bezpečnosti silničního provozu
Držitel certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Zlepšete dopravu s námi“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Zlepšete dopravu s námi“ (dále jen
„soutěž“), která probíhá na území České republiky.
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních
materiálech určených spotřebitelům na území České republiky.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Organizátorem a zadavatelem soutěže je:
název:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo/místo podnikání:
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
IČ:
44994575
DIČ:
CZ44994575
zapsané:
v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených MŠMT
(dále jen „organizátor“)
I. Termín a místo konání soutěže:
1. Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 9. 2020 00:00:00 do 30. 11. 2020 do 15:00:00 (dále jen „doba konání
soutěže“).
2. Soutěž je pořádána na území České republiky. Tato pravidla upravují soutěž pouze ve vztahu k České
republice. Soutěž se uskuteční v rámci webových stránek zadavatele umístěných na adrese
www.cdv.cz/soutez (dále jen „webové stránky“).
II. Účastníci soutěže
1. Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob. Týmy musí být tvořeny žáky
nebo studenty jedné školy vždy jedné věkové kategorie. V rámci jedné školy lze utvořit i více soutěžních
týmů.
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 6 let a ne starší 20 let včetně ke dni odeslání
registrační karty s adresou pro doručování na území České republiky, která vyplní registrační kartu, na:
www.cdv.cz/soutez (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící") a zašle soutěžní práci spolu s
čitelně a kompletně vyplněnými informovanými souhlasy, dostupnými na výše uvedené webové stránce, na
adresu organizátora.
Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií z ČR.
2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi či
zadavateli.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny.
III. Účast v soutěži:
1. Soutěže se může účastnit pouze ten soutěžící, který řádně odešle soutěžní práci spolu s registrační kartou.
2. Registraci může provést soutěžící také na webových stránkách www.cdv.cz/soutez do 30. 9. 2020 a to
následovně:
a) Soutěžící pravdivě, úplně a správně vyplní své údaje:

▪ Název týmu / projektu
▪ Název školy
▪ Počet členů týmu
▪ Kontaktní e-mail na člena týmu
b) Soutěžící zaškrtne souhlas s podmínkami použití a případně volitelně (dobrovolně)
zaškrtne souhlas se zasíláním občasných marketingových sdělení.
c) Soutěžící potvrdí registraci stiskem odkazu „Vytvořit účet“.
3. Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy s novou soutěžní prací. V případě opakované účasti v
soutěži musí soutěžící vyplnit a odevzdat i novou soutěžní práci spolu s registrační kartou. Soutěžící
může/mohou být v soutěži hodnocen pouze s jednou soutěžní prací.
4. Soutěžící podáním soutěžní práce spolu s registrační kartou poskytuje k zaslanému soutěžnímu příspěvku
nevýhradní licenci/sublicenci k nekomerčnímu užití díla dle ustanovení § 12. a násl. Autorského zákona, tj.
poskytuje oprávnění k výkonu práva příspěvek šířit prostřednictvím internetových stránek, výstav aj. a
zveřejnit příspěvek včetně jeho částí. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního,
časového a množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních
práv ke každému příspěvku a je plně oprávněn jej poskytnout.
5. Cílem soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, efektivnější, plynulejší a příjemnější.
Je na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace, či se bude jednat o vizi do budoucna. Hodnocena bude
jak samotná myšlenka, tak kreativita.
6. Pokud nevíte, na co by se měla vaše práce zaměřit, zde je pár tipů:
• Úprava jízdních řádů městskou hromadnou dopravu (MHD) z hlediska času i tras.
• Jak upravit dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.
• Vylepšení dopravní infrastruktury pro nevidomé (přechody, chodníky, parky…).
• Omezení hluku v dopravě.
• Jak motivovat občany k obezřetnosti na silnicích (řidiči, chodci, cyklisté, zdravotně postižení…).
• Umístění radarů, nového osvětlení, rozšíření pěších zón či cyklotras.
• Místa, která by mohla více hlídat Policie České republiky.
• Větší průjezdnost měst.
• Přestavba nebezpečné křižovatky.
• Rizikové místo, kde lidé neoprávněně přecházejí koleje.
• Ekologická vozidla pro MHD i příměstskou dopravu.
• Nové vlakové linky a spoje v městskou MHD.
• Vylepšení zázemí přestupních terminálů.
• Pohodlnější nákup jízdenek.
• Moderní informační systémy v dopravě.
• Nebezpečné přechody pro chodce.
• Zákaz vjezdu těžkých nákladních automobilů do obce.
7. Výherci se stanou soutěžící, kteří získali nejvyšší počet bodů v rámci celkového skóre hodnotící komise,
která bude určena organizátorem s minimálně pěti členy.
8. Organizátor si vyhrazuje právo vybrat méně výherců, než je uvedeno v první větě tohoto ustanovení v
případě, že do soutěže nebude vložen dostatečný počet soutěžních her zcela splňujících zadání dle těchto
pravidel.
9. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherce pro nedodržení pravidel soutěže bude pořadí
dalších výherců posunuto vpřed. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel
soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

IV. Výhry v soutěži a jejich předání:
1. Do soutěže jsou vloženy pro Českou republiku následující výhry s platností minimálně od 18. 12. 2020
do 30. 6. 2021:
Nejlepší nápady budou propagovány, společně s názvy prací a školy, a to včetně mediální propagace. K tomu
nejlepší příspěvky z každé subkategorie budou zveřejněny na webových stránkách CDV, popřípadě dalších
partnerských webech. Prostřednictvím tiskové zprávy budeme také informovat média.
Soutěží se ve dvou hlavních kategoriích, které jsou rozčleněny na subkategorie. Práce budou hodnoceny v
každé odpovídající subkategorii.
V případě vítězství týmu ve více subkategoriích má tento tým nárok pouze na vyšší z výher a v ostatních
kategoriích je výhra postoupena dalšímu týmu v pořadí.
I. Kategorie podle způsobu zhotovení návrhu
1. subkategorie: videa
Výhra: vouchery na nákup zboží dle vlastního výběru v obchodním centru Galerie Vaňkovka Brno a
upomínkové předměty CDV
- 1. místo: voucher v hodnotě 5 000 Kč,
- 2. místo: voucher v hodnotě 2 500 Kč,
- 3. místo: voucher v hodnotě 1 500 Kč.
2. subkategorie: projekt/prezentace/seminární práce
Výhra: vouchery na nákup zboží dle vlastního výběru v obchodním centru Galerie Vaňkovka Brno a
upomínkové předměty CDV
- 1. místo: voucher v hodnotě 4 000 Kč,
- 2. místo: voucher v hodnotě 2 000 Kč,
- 3. místo: voucher v hodnotě 1 000 Kč.
3. subkategorie: výtvarné ztvárnění doplněné o krátký popis
Výhra: lístky do kina na libovolný 3D film v Cinema City a upomínkové předměty CDV
- 1. místo: pro každého účastníka lístek na 3D film + upomínkové předměty CDV,
- 2. místo: pro každého účastníka lístek na 3D film + upomínkové předměty CDV,
- 3. místo: pro každého účastníka lístek na 3D film + upomínkové předměty CDV.

II. Kategorie podle školní úrovně
Výhra: tričko/trička a upomínkové předměty CDV
1. subkategorie: žáci I. stupně,
2. subkategorie: žáci II. stupně a nižších ročníků gymnázií
3. subkategorie: žáci středních škol a gymnázií

V případě zájmu mohou soutěžící svůj soutěžní nápad projednat s relevantními zástupci státní správy, města,
obce, správce komunikace nebo dopravního podniku.
2. Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou o svých výhrách organizátorem informováni nejpozději do 18.
12. 2020, a to vždy na e-mailovou adresu, se kterou se daný výherce zaregistroval do účtu na webových

stránkách. Výherce je povinen na tento výherní e-mail reagovat do tří dnů a sdělit požadované údaje k
předání výhry.
Výsledková listina bude zveřejněna na internetové adrese www.cdv.cz/soutez dne 18. 12. 2020.
3. Předání výher proběhne následovně:
Předání cen a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 27. ledna 2021 v budově sídla Centra dopravního
výzkumu.
4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani
nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění hodnotě výhry.
5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží
stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady) ztrácí nárok na
výhru. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození,
zpoždění či ztrátu během přepravy.
6. V případě jakýchkoli pochybností organizátora o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící
organizátorem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo
porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry
či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je
konečné a není možné se proti němu odvolat.
8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž změnit, především pak termíny konání soutěže, její úplná
pravidla a vyhlašování vítězů, a to z jakýchkoliv důvodů, dále si vyhrazuje právo celou soutěž bez zdůvodnění
zrušit.
9. V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve
prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít k
jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.
10. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
V. Zpracování osobních údajů
1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace
této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v
rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro účely vedení soutěže, její organizace a
vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a
realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel, zpracovatel a organizátor. Účastník bere
na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí
údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
2. Soutěžící má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě
organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto
správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a město v
médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a

jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové
a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
4. Soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním
údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou
uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu
s těmito pravidly.
2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany
výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.
3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
4. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s výhrou.
5. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na soutěžních stránkách. Soutěžícímu není umožněno zapojit
se do soutěže do okamžiku potvrzení souhlasu s Pravidly soutěže.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
7. Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži
(především funkčnost internetu a soutěžních stránek).
8. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.
Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.
9. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani v jiném alternativním plnění.

V Brně dne 1. 5. 2020

