
PRAVIDLA TIPOVACÍ SOUTĚŽE 
S TELEVIZNÍM POŘADEM „VŠECHNO NEBO NIC“ 

 
I. Organizátor soutěže 

Tipovací soutěž s televizním pořadem „Všechno nebo nic“ (dále jen „Soutěž“) je 
marketingovou soutěží. Soutěž probíhá na území České republiky. Organizátorem Soutěže je 
společnost Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 416 93 311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého 
nám. 322, PSČ: 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 892 (dále jen „Organizátor“). 
 

II. Podmínky účasti 
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České 
republiky starší 18 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby 
blízké společnosti Organizátora.  

V případě, že se výhercem stane osoba, která je ze Soutěže vyloučena, ztrácí na výhru nárok. 
Stejně tak nárok na výhru zaniká v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či 
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  

Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly Soutěže, která jsou pro něj účastí v 
Soutěži plně závazná.  

 
III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže 

Účastníkem Soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto pravidel soutěže, která nejpozději 
do 20.4.2014  

1. prostřednictvím soutěžního kupónu uveřejněného v časopise Instinkt č. 15 a 16 a 
Sedmička č. 15 a 16 odpoví na tipovací soutěžní otázku (zaškrtne svůj tip) a odešle 
svou odpověď se svými vyplněnými kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa, 
telefon, e-mail) poštou na adresu TV Barrandov, Kříženeckého náměstí 322, 152 00 
Praha 5 a obálku označí heslem „VŠECHNO NEBO NIC“ nebo 

2. prostřednictvím soutěžního kuponu vytištěného z internetových stránek 
www.barrandov.tv odpoví na tipovací soutěžní otázku (zaškrtne svůj tip) a odešle svou 
odpověď se svými vyplněnými kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-
mail) poštou na adresu TV Barrandov, Kříženeckého náměstí 322, 152 00 Praha 5 a 
obálku označí heslem „VŠECHNO NEBO NIC“ nebo  

3. svůj tip uvede v e-mailové zprávě, ve které dále uvede své kontaktní údaje (jméno, 
příjmení, adresa, telefon, e-mail) a e-mailovou zprávu odešle elektronickou poštou na 
elektronickou adresu organizátora vsechnonebonic@barrandov.tv .  

Jeden účastník Soutěže může odpovědět na tipovací soutěžní otázku pouze jednou.  

Soutěž potrvá od 10.4.2014 2014 0.00 hodin do 20.4.2014 23.59 hodin. 

Tipovací soutěžní otázka je pro celou Soutěž stejná a neměnná. Tipovací soutěžní otázka zní: 



 
Tipuji, že vítěz hlavní soutěže televizního pořadu „VŠECHNO NEBO NIC“ 
vysílaného v programu Televize Barrandov, si vylosuje tuto výhru: 
� hlavní cena: automobil nebo 250 000,- Kč 
� plotostřih 
� vysokotlaká myčka 
� gril 
� křovinořez 
� sekačka 
� finanční částka 
� stolní hra Člověče, nezlob se! 
� VŠECHNO 
� NIC 

 

Organizátor spravuje po dobu Soutěže celkem 10 osudí, každé z nich je označeno názvem 
jedné výhry hlavní soutěže televizního pořadu „VŠECHNO NEBO NIC“ vysílaného v 
programu Televize Barrandov (dále je „Pořad“), tj. „hlavní cena: automobil nebo 250 000,- 
Kč“, „plotostřih“, „vysokotlaká myčka“, „gril“, „křovinořez“, „sekačka“, „finanční částka“, 
„stolní hra Člověče, nezlob se!“, „VŠECHNO“, „NIC“. 

Organizátor došlé odpovědi na soutěžní otázku překontroluje, odpovědi na soutěžní otázku, 
které nebudou obsahovat žádný tip, nebo které budou obsahovat více než jeden tip, které 
budou nečitelné a u nichž nebudou vyplněny všechny údaje, organizátor ze Soutěže vyloučí. 
Stejně tak vyloučí Organizátor každý druhý a další tip účastníka Soutěže, který již na soutěžní 
otázku odpovídal. Za tímto účelem vede organizátor evidenci přijatých odpovědí na soutěžní 
otázku. Odpovědi na tipovací soutěžní otázku, které organizátor ze Soutěže nevyloučí, 
organizátor bude vkládat do příslušných osudí, podle zaškrtnutého tipu. Do každého osudí 
budou vloženy jen ty odpovědi na soutěžní otázku, na nichž bude zaškrtnut tip shodný 
s názvem daného osudí. Po celou dobu Soutěže a dále po skončení Soutěže do doby 
uskutečnění posledního losování je organizátor povinen mít osudí zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

Pořad bude organizátor vysílat v termínech 10.5.2014, 17. 5.2014, 24. 5.2014, 31. 5.2014 a 7. 
6.2014. Losování proběhne vždy po odvysílání každého Pořadu, v cca 21.30 hodin. Podle 
toho, jakou výhru hlavní soutěže vyhraje výherce právě odvysílaného Pořadu, zvolí 
organizátor osudí, z nějž bud losován výherce Soutěže. Z osudí bude vylosován jeden 
výherce, který získá finanční výhru 100 000,- Kč.  

Tipy účastníků zůstávají v osudí po celou dobu trvání Soutěže. Pouze v případě, že bude 
účastník vylosován a v Soutěži vyhraje, jeho tip bude z příslušného osudí vyřazen a tento 
účastník už se dalšího losování neúčastní. 

Losování bude probíhat před kamerami TV Barrandov za dohledu notáře. 

V Soutěži bude rozděleno celkem 5 finančních výher, každá ve výši 100 000,- Kč. 



Výhra bude výherci doručena nejpozději do 28 dnů po odvysílaném Pořadu. Z částky výhry 
srazí organizátor srážkovou daň podle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů a výherce proto obdrží výhru sníženou o srážkovou daň. 

O výhře a dalších podrobnostech ohledně vyzvednutí výhry bude výherce informován 
Organizátorem telefonicky.  

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené 
těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených 
podmínek Soutěže.  

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči 
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na 
jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.  

 
IV. Práva a povinnosti organizátora 

Organizátor je kdykoli v průběhu Soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky Soutěže, 
výhry a dobu jejího trvání. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou Soutěž z vážných 
důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v Soutěži 
právní nárok.  

Účastník svou účastí v této soutěži souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro 
marketingové účely správce, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. a s jejich 
poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je 
dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník může tento souhlas písemnou formou 
kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.  

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že 
organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové 
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech (i na sociálních 
sítích) pořadatele po dobu 2 let od skončení této Soutěže. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Pravidla Soutěže jsou k dispozici v sídle Organizátora nebo na internetových stránkách 
www.barrandov.tv . Účastníci Soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně 
neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.  


