
 
 

Fotografická soutěž – „Pozoruhodná obloha“ 
 

Podrobná pravidla 
 

Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“) se sídlem Na Šabatce 2050/1, 143 06 Praha 4 – Komořany, IČO: 

0002069, vyhlašuje pro širokou veřejnost  fotografickou soutěž s názvem „ Poznej oblaky“  (dále jen „soutěž“) a stanovuje 

tímto pro všechny soutěžící pravidla soutěže. 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ), IČO 

00020699. 

2. Téma soutěže 

Soutěžní fotografie musí co nejlépe vystihnout hlavní soutěžní téma „ Pozoruhodná obloha“ s fotkami 

zajímavých oblaků, západů a východů slunce, duhou nebo noční oblohou.  

3. Termín soutěže 

Soutěž je časem limitovaná a probíhá od 31. 1. 2023 do 25. 3. 2023. 

4. Podmínky účasti v soutěži  

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická doba (osoba mladší do 15-ti let pouze v zastoupení svého 

zákonného příp. oprávněného zástupce), která zašle po dobu termínu soutěže fotografii na info@chmi.cz a 

tím projeví jako soutěžící souhlas a vůli řídit se pravidly a podmínkami soutěže.  

Zařazením soutěžícího do soutěže vzniká pouze na základě zpětného potvrzení ČHMÚ, které obdrží 

prostřednictvím e-mailu.  

Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. jeden soutěžící může zaslat fotografie jednorázově 

v dostatečném počtu pouze z jedné adresy. Zapojení do soutěže z více e-mailových adres je zakázáno a 

účastník do soutěže nebude zařazen.  

Účast v soutěži je dobrovolná. 

5. Požadavky na fotografie, autorská práva 

Soutěžící se mohou přihlásit do soutěže pouze on-line a to zasláním fotografií v počtu max. 3 snímku.  

Fotografie soutěžících musí splňovat podmínku optimálního rozlišení 2516 x 3543 pixelů.   

Fotografie je možné zasílat ve formátu JPG o maximální velikosti 5 MB.  

Každá přihlášená fotografie musí být navíc doplněna celým jménem a platným e-mailem autora, jinak 

nebude do soutěže zařazena.  

Fotografie, které nesplní požadavky na formát, velikost a rozměry nebude možné do soutěže přijmout. 

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující 

podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se s vyhlášeným tématem.  

O zamítnutí či schválení fotografie bude autor informován e-mailem. Posuzování o zařazení či vyloučení 

bude prováděno ze strany ČHMÚ do 48 hodin od přijatí fotografie. 

Soutěžící zasláním fotografie potvrzuje, že je tvůrcem fotografií (autorské dílo) nebo držitelem výhradních 

autorských práv (dále jen „autor“) a  k fotografiím neváznou práva třetích osob,  a dále prohlašuje, že si 

není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo bránila k jejich 

zveřejnění. 

Soutěžící, jako autor, zasláním fotografií do soutěže uděluje ČHMÚ nevýhradní bezplatnou licenci k užití 

fotografií za účelem propagace soutěže na sociálních sítí ČHMÚ, tj. Facebook, Instagram a Twitter a za 

účelem i propagace Dne otevřených dveří pro rok 2023 konaného 25. 3. 2023 které pořádá ČHMÚ a dále 

pro účely hlasování široké veřejnosti.  

 

Dále soutěžící, jako autor, souhlasí s publikováním zaslaných fotografií do soutěže v tiskové nebo 

elektronické v podobě bez nároku na honorář, pokud se přihlášené fotografie stanou vítězné a budou ze 

strany ČHMÚ užívány  dále pro marketingové účely ČHMÚ nebo užívány k propagaci akcí Dnů 

otevřených dveří v ČHMÚ. Poskytovaná licence k užití fotografií se poskytuje ze strany autora díla 

ČHMÚ bez časového, množstevního a teritoriálních omezení, a dále bez práva udělení podlicence.  
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6. Princip a průběh soutěž, určení výherců 

Soutěž probíhá pouze on-line na stránkách Facebook ČHMÚ způsobem hlasování po celou dobu konání 

soutěže. 

Jednotlivé fotografie budou v soutěži označeny pouze jménem soutěžícího. 

Evidence přihlášených a schválených fotografií bude evidováno: tiskové a informační oddělení, e-

mail: info@chmi.cz. 

Vyhrávají pouze ty fotografie, které se umístí do 3. místa s největším počtem laiků.  

Oznámení o výhercích proběhne do 7 dnů po skončení soutěže, tj. dne 31. 3. 2023 prostřednictvím 

stránek Facebook ČHMÚ, kde budou i vítězné fotografie zpřístupněné.  

7. Výhry 

1. místo - Výběr z exkurzí: Praha – Karlov, nebo Centrální předpovědní pracoviště Praha - Komořany, 

nebo regionální předpovědní pracoviště ve vybrané lokalitě (Ústí nad Labem, Hradec Králové, České 

Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno) 

2. místo -  Kniha „Mýty a fakta“ + dárkové předměty ČHMÚ 

3. místo - Dárkové předměty ČHMÚ 

8. Odpovědnost organizátora soutěže 

ČHMÚ nenese žádnou právní odpovědnost za uplatňované nároky třetích osob k autorskému dílu, kteří 

nárokují finanční náhradu za fotografie přihlášené do soutěže soutěžícími, dále nezodpovídá za 

prokazování autorství k přihlášeným fotografiím. Veškerou právní odpovědnost k autorskému dílu nese 

soutěžící. 

9. Osobní údaje 

ČHMÚ pro účely soutěž zpracovává údaje o soutěžícím, zej. jméno a příjmení subjektu, e-mailovou 

adresu, které poskytl soutěžící nebo účastník soutěže dobrovolně,  a to pouze za účelem jeho identifikace a 

přihlášení do soutěže pořádané ve dnech dle bodu 3) s označením „Poznej oblaky“  v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (GDPR). 

Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránkách www.chmi.cz. 

Evidenci osobních údajů subjektů zpracovává pro účely soutěže, odd. tiskové a informační ČHMÚ, e-

mail: info@chmi.cz. V případě odstoupení subjektu během termínu konání soutěže nebo odvoláním jeho 

poskytnutého souhlasu se dochází k automatickému výmazu osobních údajů subjektů.  

10. Zvláštní a závěrečná ustanovení 

Veškerá pravidla a podmínky soutěže se řídí právním řádem České republiky.  

ČHMÚ si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, nebo ji zrušit.  

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci ČHMÚ. 

Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. 

ČHMÚ je oprávněn nezveřejnit přihlášené fotografie nebo je oprávněn rozhodnout o jejich vyřazení ze 

soutěže, pokud obsah fotografie nebo subjekt nesplňují podmínky soutěže, nebo se autorských práv 

domáhá skutečný tvůrce či vlastník.  

Přihlášený soutěžící může během kdykoliv soutěže na vlastní písemnou žádost odstoupit.  Žádost 

k odstoupení ze soutěže je nezbytné podat pouze do posledního dne konání soutěže. Rozhodný je datum 

odeslané žádosti. V případě odvolání dobrovolného souhlasu subjektu osobních údajů zpracovateli 

osobních údajů během konání soutěže zaniká soutěžícímu automaticky účast v soutěži, avšak v případě, 

pokud se soutěžící stal již jedním z výherců soutěže, nezanikají práva ČHMÚ dle bodu 5).  

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, řízena nebo jinak propojena se společností 

Facebook a ani jiným sociálním sítěmi. Soutěžící vědomě poskytuje své osobní údaje pouze subjektu 

ČHMÚ, nikoliv společnosti Facebook či jiným sociálním sítím.  

Úplná pravidla a podmínky soutěže jsou k dispozici na stránkách Facebook ČHMÚ.  

 

V Praze, dne 31. 1. 2023 
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