
PRAVIDLA SOUTĚŽE S TV POŘADEM NEW GAME + 

I. Obecná ustanovení 
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, 

Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“). 
2. Soutěží se rozumí soutěž příznivců televizního pořadu „New Game +“ (dále jen „pořad“) 

v  televizním vysílání programu Seznam.cz TV, který je provozován společností Seznam.cz TV, 
s.r.o. (dále jen „provozovatel vysílání“), založená na jejich interakci s tímto pořadem. 

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
4. Soutěž bude probíhat od okamžiku jejího zveřejnění v  premiérovém televizním vysílání 

pořadu (dále jen „zveřejnění soutěže“) do 23:59 hodin čtvrtého dne po zveřejnění soutěže (to 
celé dále jen „termín soutěže“). 

II. Soutěžící 
1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let s  doručovací adresou na území České 

republiky, která se seznámila s těmito zveřejněnými pravidly a zcela je splní. 
2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osob majetkově a organizačně 

propojených se společností Seznam.cz, zejména provozovatele vysílání, a osoby blízké těmto 
zaměstnancům. 

3. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním e-mailové komunikace, která musí být společnosti 
Seznam.cz doručena na adresu newgameplus@firma.seznam.cz  a jejíž součástí musí být 
odpověď na soutěžní otázku specifikovanou ve zveřejnění soutěže. 
Konkrétně bude nezbytné zaslat v  rámci termínu soutěže tip na správnou odpověď 
z  možností (např. A, B a C) nabízených ve zveřejnění soutěže (dále jen „soutěžní 
zpráva“). 

4. Zasláním soutěžní zprávy uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do soutěže, 
k případnému zveřejnění soutěžní zprávy (zejména na webových stránkách provozovaných 
společností Seznam.cz a v pořadu, případně na sociálních sítích) a k využití soutěžní zprávy pro 
ostatní účely pořádané soutěže (zejména kontaktování výherce). 

III.Výherci, výhry a způsob určení výherců 
1. Ze soutěžících budou po konci termínu soutěže určeni výherci, a to v počtu podle specifikace 

ve zveřejnění soutěže; výhercem se stanou ti soutěžící, jejichž soutěžní zprávy budou 
vylosovány ze všech doručených soutěžních zpráv se správnými tipy. 

2. Každý výherce bude společností Seznam.cz informován prostřednictvím uveřejnění na webu a/
nebo v  následujícím díle pořadu (dále jen „vyhlášení výsledků“) a také formou odpovědi na 
soutěžní zprávu, a to zejména za účelem domluvení způsobu předání výhry, respektive doručovací 
adresy. K  tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti 
Seznam.cz souhlas. Společnost Seznam.cz není povinna jakkoli kontaktovat či jinak komunikovat 
se soutěžícími, kteří se výhercem nestanou. 

3. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním 
domluvit na způsobu předání výhry do sedmi dnů od vyhlášení výsledků, má se za to, že se 
výhercem nestal. 

4. Každý výherce získá od společnosti Seznam.cz nepeněžní výhru v podobě ve zveřejnění soutěže 
specifikovaných výrobků či služeb partnerů pořadu v hodnotě maximálně do 10.000,- Kč včetně 
zákonné sazby DPH.  

5. Pro informaci společnost Seznam.cz uvádí, že výhry v  úhrnné hodnotě nepřevyšující částku 
10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH jsou osvobozeny od daně z  příjmů podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. 



6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně 
plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na 
jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz. 

7. Pokud nebudou společnosti Seznam.cz doručeny žádné soutěžní zprávy se správným tipem, 
nestane se výhercem žádný ze soutěžících. 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení 

důvodu předčasně ukončit. 
2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude 

účinné od okamžiku jejich zveřejnění. 
3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, 

soutěžícího, který poruší tato pravidla či obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít 
Seznam.cz důvodné podezření na takovéto porušení. 

4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány za účelem účasti 
v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.   

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. 
6. Tato pravidla se zveřejňují na internetové síti.    



RULES OF THE NEW GAME + TV SHOW COMPETITION 

I. General Provisions 
1. The organiser and promoter of  the Competition is Seznam.cz, a.s., registered office Prague 5 – 

Smíchov, Radlická 3294/10, Postcode 150 00, ID No: 26168685 (hereinafter 'Seznam.cz'). 
2. The Competition means a competition of  fans of  the “New Game +” TV show (hereinafter the 

'Show') broadcast on Seznam.cz TV programme which is run by Seznam.cz TV, s.r.o. (hereinafter 
the 'Broadcaster') based on fans’ interactions with the Show. 

3. The Competition is not subject to Act No 186/2016 Coll., on Gambling. 
4. The Competition shall take place from the moment of  its publication in the first 

broadcasting of  the Show (hereinafter the 'Competition Publication') until 11:59 p.m. on the 
fourth day after the Show Publication (hereinafter altogether the 'Competition Term'). 

II. Participants 
1. Any person aged 18 or over with their domicile in the Czech Republic who is familiar with these 

published Rules and fully comply with them may participate. 
2. Employees of  Seznam.cz and of  any entities related to Seznam.cz in terms of  assets and 

organisation, in particular the Broadcaster, and persons close to such employees, may not 
participate in the Show. 

3. A Participant may participate in the Competition by sending an email communication to 
Seznam.cz, email address newgameplus@firma.seznam.cz, that must include an answer 
to the question specified in the Competition Publication. 
Namely, it will be necessary to send a guess of  the right answer from multiple choices 
(e.g. A, B, and C) provided in the Competition Publication within the Competition Term 
(hereinafter the 'Competition Message'). 

4. By sending the Competition Message, the Participant grants Seznam.cz their consent to their 
placement in the competition, possible publication of  the Competition Message (in particular on 
websites operated by Seznam.cz and in the Show, or on social networks) and use of  the 
Competition Message for other purposes of  the competition (in particular contacting the winner). 

III.Winner, prizes, and manner of  winner determination 
1. Once the Competition Term is over, the organiser shall determine winners in the number 

specified in the Competition Publication; winners shall be those Participants whose 
Competition Messages are drawn from all the delivered Competition Messages that include the 
right answer. 

2. Each winner shall be informed by Seznam.cz by publication on the website and/or in the 
following episode of  the Show (hereinafter 'Results Publication') and also in the form of  an 
answer to the Competition Message, in particular to arrange the handover of  the prize or to 
specify the shipping address. By participating in the Competition, the Participants grant their 
consent to Seznam.cz informing them in this manner. Seznam.cz shall not be obliged to contact 
or otherwise communicate in any manner with Participants who do not become winners. 

3. If  Seznam.cz does not manage to contact the winner and subsequently agree on the manner of  
handover of  the prize within seven days from the Result Publication, it shall be deemed that such 
Participant did not become a winner. 

4. Each winner shall receive a non-monetary prize in the form of  products or services from Show 
partners, which are specified in the Competition Publication, in the value up to CZK 10,000 
including the statutory VAT.  

5. For information purposes, Seznam.cz declares that prizes whose total value does not exceed CZK 
10,000 including the statutory VAT, are exempt from income tax in accordance with Act No 
586/1992 Coll., on Income Tax, as amended. 



6. No legal title to receive a prize shall arise. A prize cannot be recovered by legal means or be 
alternatively paid in cash. A winner is not entitled to receive compensation for their costs 
associated with participation in the Competition or any other performance from Seznam.cz. 

7. If  Seznam.cz receives no Competition Messages with the correct answer, no Participant shall 
become a winner. 

IV. Final Provisions 
1. Seznam.cz reserves the right to decide whether to continue with the Competition or to 

prematurely terminate the Competition, even without giving any reason. 
2. Seznam.cz reserves the right to alter these Rules at any time. New wordings of  the Rules shall 

become effective upon their publication. 
3. Seznam.cz is entitled to eliminate from the competition, even without prior warning, any 

Participant who breaches these Rules or generally binding legal regulations or who Seznam.cz 
reasonably suspects has engaged in such a breach. 

4. Seznam.cz shall process the personal data provided by Participants for the purposes of  
participating in the Competition, prize handover, or other purpose associated with the 
Competition.   

5. By participating in the Competition, the Participant expresses their consent to these Rules and 
undertakes to comply with them. 

6. These Rules are published on the internet.    


