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Kniha roku 2016 
pravidla a statut soutěže 

1. Pořadatel soutěže 
Pořadatelem soutěže "Kniha roku 2016" (dále jen „Soutěž“) a poskytovatelem výhry je Martinus, s.r.o., se sídlem 
Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249 (dále jen "Pořadatel“). Pořadatel vydává tyto pravidla soutěže (dále jen 
"Pravidla"). 

2. Trvání a místo soutěže 
Soutěž se uskuteční ve dnech od 27. 04. 2017 do 30. 05. 2017 (dále jako "Doba konání soutěže") na území České 
republiky (dále jen "Místo konání soutěže"). 

3. Účastníci soutěže  
Účastníkem Soutěže může být pouze svépravná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži podle těchto pravidel. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci 
organizátora a jejich blízké osoby. 

4. Podmínky účasti v soutěži  
Účastník Soutěže registrací/zapojením do Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, 
souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Organizátor Soutěže 
není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení Soutěže. Podmínkou 
pro zapojení do Soutěže je uvedení e-mailového kontaktu, na který bude výherce kontaktován, korespondenční 
adresy, jména, příjmení a platného telefonního čísla, které Účastník ověří pomocí ověřovacího kódu. Za správnost 
a pravdivost údajů uvedených při zapojení do Soutěže zodpovídá Účastník. 

5. Mechanismus a výhry 
Účastník se zapojí do Soutěže zadáním e-mailové adresy na www.martinus.cz/kniharoku a hlasováním pro knižní 
tituly, autory a vydavatelství, zveřejněné v soutěžní anketě. Účastník musí ověřit svůj hlas pomocí platného 
telefonního čísla, na které mu Pořadatel pošle SMS s ověřovacím kódem. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté 
telefonní číslo nevyužije k jiným účelům než je ověření hlasu v soutěžní anketě. Každý Účastník musí zadat 
unikátní telefonní číslo. 
 
Každý Účastník může v Soutěži hlasovat pouze jednou. V případě podezření ze strany Pořadatele, že jeden 
Účastník se zapojuje do Soutěže vícekrát pomocí různých e-mailových adres nebo jakýmkoli dalším způsobem, si 
Pořadatel vyhrazuje právo podezřelé hlasy ze Soutěže vyloučit a Účastníka vyřadit ze slosování o ceny. 
 
Účastník hlasuje v kategoriích: 

� Kniha roku 2016 

� Český autor/autorka roku 2016 

� Zahraniční autor/autorka roku 2016 

� Vydavatelství roku 2016 
 
Po skončení Doby konání soutěže se uskuteční losování. Losovat se bude náhodným výběrem mezi všemi 
Účastníky prostřednictvím počítačového systému v sídle Pořadatele. Pořadatel vylosuje mezi Účastníky výherce 
dárkových poukázek na nákup knih, přičemž 1. výherce (první vylosovaný) získá poukázku v hodnotě 4 000 Kč 
a dalších deset výherců získá poukázku v hodotě 400 Kč. Dárkové poukázky je možné uplatnit na 
www.martinus.cz v souladu s podmínkami využívání poukázek, zveřejněnými na www.martinus.cz/poukazka.  
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Pořadatel zveřejní výsledky Soutěže a údaje výherců dárkových poukázek v rozsahu jméno a příjmení na webové 
stránce www.martinus.cz/kniharoku. Výsledky Soutěže i jména výherců budou oznámeny nejpozději 7 dní od 
losování a budou zveřejněné nejméně po dobu 15 dní. V tomto termínu Pořadatel zároveň kontaktuje výherce 
zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou výhercem. 
 
Výhry budou odevzdané nejpozději do 30. 6. 2017, dárkové poukázky budou výhercům zaslané elektronicky na 
uvedenou e-mailovou adresu. 
 
Pokud hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč včetně vykalkulované daně z příjmů, je výherce povinen zdanit výhru, 
jako ostatní příjem v daňovém přiznání do 31. března následujícího roku po obdržení výhry. 

6. Osobní údaje 
Účastník soutěže zapojením do Soutěže a splněním podmínek účasti v soutěži uděluje Společnosti souhlas ke 
zpracovávání Osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo pro účely průběhu, 
vyhodnocení, vyhlášení, zveřejnění a archivace výsledků ve smyslu zákona č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních 
údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za 
účelem doručování informací komerční komunikace od Společnosti. Účastníci soutěže berou na vědomí, že 
v případě získání výhry budou kontaktování společností na poskytnutou e-mailovou adresu a jejich jméno 
a příjmení mohou být zveřejněné na www.martinus.cz/kniharoku. 

7. Zvláštní ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky hry, 
zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel vhodným 
způsobem zveřejní. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými 
Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu 
výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i 
výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník hry bere na 
vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou.  
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se 
do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly. 
 
Tato pravidla nabývají platnosti dne 27. 4. 2017 
 


