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Podmínky soutěže „Česko hledá spisovatelky“ ode dne 1.1.2015 do dne 31.12.2015 

 

I. 
 

1.1. Tyto podmínky upravují podmínky soutěže „Česko hledá spisovatelky“, 
jinde také jen „soutěž“, jež je vyhlášena společností Health and Rich s.r.o., 

IČO 27837238, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 1785/31, 
PSČ 702 00. 
 

Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně 
upravuje pravidla a podmínky soutěže, jež je vyhlášena společností Health 

and Rich s.r.o.  
 

1.2. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Health and Rich s.r.o., IČO 27837238, 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 1785/31, PSČ 702 00, jinde 
také jen „vyhlašovatel.“ 

 
Společnost Health and Rich s.r.o. vyhlašuje soutěž dnem 1.1.2015 
od kterého včetně mohou soutěžící předkládat svá díla-texty dle 

níže uvedeného. 
 

1.3. Účastníkem soutěže – soutěžícím – se může stát žena, jež ke dni vyhlášení 
soutěže, dovršila 18 let věku, s trvalým pobytem na území České republiky.  
 

II. 
 

2.1. Účelem soutěže je zjistit literární kvality soutěžících a následně vybrat dle 
podmínek soutěže soutěžící, jež splní nejlépe podmínky soutěže dle těchto 

podmínek soutěže. 
 

2.2. Předmětem soutěže je, není-li stanoveno v těchto podmínkách jinak, 

vytvoření fejetonu každým jednotlivým soutěžícím a následujícími tématy a 
obsahem a rozsahem, a to takto : 

 
a) Literární forma : Fejeton. 

 

Témata a obsah 
 

- Rodina 
- Kamarádky 
- Zaměstnání 

- Móda, nákupy, záliby 
- Muži 

- Erotika 
 

Rozsah nejvýše 2 normostrany, kdy normostranou se rozumí stránka A4, 
řádkování 1,5, 30 řádku na stránku, 60 úderů na řádek včetně mezer. 
 

Soutěžící je povinen dodržet literární zásady fejetonu. 
 

V rámci III. KOLA dle bodu 3.1. písm. f) těchto podmínek je předmětem 
soutěže vytvoření námětu na televizní seriál a jeho prvního dílu.  

 

2.3. Vyhodnocení splnění podmínek soutěže provede výlučně vyhlašovatel, 
případně osoby, pověřené vyhlašovatelem, kdy splnění podmínek soutěže 

jednotlivými texty bude posuzováno na základě následujících kritérií 
 

- původnost a originalita textu 

- splnění literárních zásad a vyhlašovatelem stanoveného obsahu u fejetonu 
nebo námětu na televizní seriál a jeho prvního dílu u televizního seriálu 

- potenciál získat si přízeň čtenářů (v tomto bude zohledněn  
a) počet přečtení textu dle čl. III těchto podmínek na webu 

www.ceskohledaspisovatelky.cz, jež získá jednotlivý soutěžící, resp. 

zaslaný text) 
b) procentuální hodnocení „Hlas lidu“ – Jak se Vám text líbil ? (od 

zprovoznění tohoto hodnocení) na webu 
www.ceskohledaspisovatelky.cz, jež získá jednotlivý soutěžící, resp. 

zaslaný text) 
- délka textu. 
 

Podmínky soutěže splní soutěžící, jehož text nejlépe splní dle vyhodnocení 
vyhlašovatele všechna předmětná kritéria. 

 
2.4. Vítězi nebo jednotlivým vítězům soutěže dle bodu 3.1. písm. f) těchto 

podmínek budou udělena tato cena : 

 
Sjednání  

 
licenční smlouvy mezi vítězem nebo jednotlivými vítězi soutěže a 
vyhlašovatelem, jejímž předmětem bude poskytnutí výhradní licence vítězem 

nebo jednotlivými vítězi soutěže vyhlašovateli k rozmnožování a rozšiřování 
díla, tj. zejména k vydání díla a to i vícečetnému vydání díla, a dále k 

rozmnožování a rozšiřování díla elektronicky nebo tiskem nebo 
prostřednictvím internetových stránek nebo prostřednictvím datových nosičů, 

a  
 

jejímž předmětem bude poskytnutí výhradní licence vítězem nebo 
jednotlivými vítězi soutěže vyhlašovateli alespoň k následujícím způsobům 
užití díla z dále uvedených : k pronájmu díla, půjčování díla, sdělování díla 

veřejnosti, živému provozování díla a jeho přenosu, vysílání díla rozhlasem 
nebo televizí,  

 
kdy dle předmětné licenční smlouvy, jejíž součástí bude současně ujednání o 
zhotovení díla nebo děl na zakázku vítězem nebo vítězi pro vyhlašovatele za 

podmínek v předmětné smlouvě sjednaných, bude závazek vítěze-autora 
vytvářet po dobu a za podmínek sjednaných v předmětné smlouvě pro 

vyhlašovatele každý kalendářní týden po dobu trvání právních účinků 
předmětné licenční smlouvy za odměnu literární dílo o rozsahu nejméně 
3.000 slov o obsahu sjednaném nebo určeném dle předmětné licenční 

smlouvy, a 
 

za odměnu konkrétnímu vítězi za jedno úplatné zpřístupnění díla tohoto 
konkrétního vítěze vyhlašovatelem (rozšiřování díla) třetí osobě formou 
poskytnutí elektronické verze díla v případě, že vyhlašovateli bude takovouto 

třetí osobou uhrazena úplata za  poskytnutí díla, kdy konkrétní výše odměny 
podle tohoto odstavce bude sjednána v licenční smlouvě, 

 
kdy doba právních účinků licenční smlouvy bude sjednána v licenční smlouvě. 

 
Cena dle tohoto bodu 2.4. nebude vítězi nebo jednotlivým konkrétním 
vítězům soutěže poskytnuta v případě, že bude zjištěno nebo zde bude 

odůvodněný závěr, že vítěz nebo jednotliví konkrétní vítězové soutěž přímo či 
nepřímo dosáhli vítězství své osoby v soutěži protiprávním jednáním nebo 

protiprávní jednání vedoucí k dosažení vítězství takové osoby spáchala třetí 
osoba nebo jestliže odmítnou uzavřít s vyhlašovatelem navrženou licenční 
smlouvu, jejíž součástí bude současně ujednání o zhotovení díla nebo děl na 

zakázku vítězem nebo vítězi pro vyhlašovatele za podmínek v této smlouvě 
sjednaných dle tohoto bodu. 

 
2.5. Všechny zaslané texty soutěžících dle bodu 3.1. těchto podmínek jsou dílem 

tzv. soutěžním a soutěžící bezúplatně poskytuje zasláním textu vyhlašovateli 

nevýhradní licenci na dobu do 31.12.2050 k  
 

- k užití díla, a to konkrétně k rozmnožování díla, rozšiřování díla, pronájmu 
díla, půjčování díla, sdělování díla veřejnosti, živému provozování díla a 

jeho přenosu, vysílání díla rozhlasem nebo televizí, úpravě díla, změně díla, 
spojení díla s jiným dílem, užití díla v reklamě, a to vše pro účely naplnění 
soutěže, kdy však vyhlašovatel není povinen licenci využít.   

 
Soutěžící berou na vědomí, že zasláním textu vyhlašovateli je konkludentně 

poskytnuta licence a uzavřena licenční smlouva ve smyslu shora v tomto 
bodě uvedeného. 
 

Vyhlašovatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence dle tohoto bodu, 
poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě nebo osobám. 

 
III. 

 

3.1. Veřejná soutěž bude probíhat ve 3 po sobě jdoucích kolech takto :  
 

I. KOLO bude probíhat takto : 
 
a) Zájemce o účast v soutěži se stane soutěžícím zasláním textu nebo textů 

literární formy, vymezené v bodě 2.2. těchto podmínek, a to zasláním 
takto : 

 
Zájemce je povinen prostřednictvím formuláře (v sekci „CHCI VLOŽIT 

FEJETON“), jenž je součástí portálu www.ceskohledaspisovatelky.cz, 
zaslat: 

  

- nejméně 1 text fejetonu dle písmene a) bodu 2.2. těchto podmínek s 1 
zájemcem vybraným tématem a obsahem a v rozsahu dle písmene a) 

bodu 2.2. těchto podmínek s uvedením názvu fejetonu, a to zaslat v  
minimálně v jednom čtvrtletí od 1.1. do 31.3. a od 1.4. do 30.6 a od 
1.7. do 30.9. a od 1.10. do 31.12. za období ode dne 1.1.2015 do dne 

31.12.2015, kdy rozhodný je čas portálu 
www.ceskohledaspisovatelky.cz. 

 
Zájemce je povinen ve zprávě, obsahující text nebo texty dle shora 
uvedeného, uvést své jméno a příjmení, bydliště, věk, telefonní kontakt 

na svou osobu a emailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu, 
určenou pro zájemce a dále souhlas se zveřejněním textu a s jeho 
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případným využitím vyhlašovatelem a to ve smyslu bodu 2.5. těchto 

podmínek, jinak nebude text odeslán. 
 

b) Text nebo texty dle písmene a) tohoto bodu je zájemce povinen zaslat 
výlučně ve formátu, určeném vyhlašovatelem a nikoli uzamčený ke 
sledovaným změnám či komentářům a nikoli zabezpečený proti otevření, 

úpravám a kopírování. 
 

c) Zaslané texty jednotlivých soutěžících dle písmene a) tohoto bodu budou 
zveřejněny na webových stránkách www.ceskohledaspisovatelky.cz. 

 
d) U zaslaných textů jednotlivých soutěžících dle písmene a) tohoto bodu za 

období, vymezené v písmenu a) tohoto bodu, provede vyhlašovatel 

vyhodnocení a vybere texty, jež naplní z podstatné části hlediska – 
kritéria vymezená v bodě 2.3. těchto podmínek a zveřejní na webových 

stránkách www.ceskohledaspisovatelky.cz přehled textů, které postupují 
do II. KOLA. 
 

II. KOLO bude probíhat takto : 
 

e) U zaslaných textů jednotlivých soutěžících dle písmene a) tohoto bodu a 
vybraných vyhlašovatelem dle písmene d) tohoto bodu bude probíhat 
hlasování formou součtu počtu přečtení soutěžních textů 

veřejností.Následně provede vyhlašovatel vždy za období od 1.1. do 
31.3. a od 1.4. do 30.6 a od 1.7. do 30.9. a od 1.10. do 31.12. 

vyhodnocení a vybere nejvýše v souhrnu 25 soutěžících ze všech období, 
jejichž texty naplní z podstatné části hlediska – kritéria vymezená v bodě 
2.3. těchto podmínek a zveřejní na webových stránkách 

www.ceskohledaspisovatelky.cz seznam těchto nejvýše 25 soutěžících. 
 

III. KOLO bude probíhat takto : 
 

f) Zájemce o účast v soutěži, vybraný mezi 25 soutěžícími dle předchozího 
písmene e), zůstává soutěžícím v soutěži účastí ve III. KOLE podle 
tohoto písmene zasláním námětu na televizní seriál včetně jeho prvního 

dílu nejpozději do 28.2.2016, a to za podmínek takto 
 

- Námět na televizní seriál – musí obsahovat časové ukotvení, 
charakteristiku prostředí, charakterizaci postav a celkovou dějovou 
křivku, rozsah nejvýše 2 normostrany, kdy normostranou se rozumí 

stránka A4, řádkování 1,5, 30 řádku na stránku, 60 úderů na řádek 
včetně mezer, přibližně 250 slov na stránku 

 
- První díl seriálu – musí obsahovat dějovou křivku v povídkové formě, 

nikoliv jako scénář, rozsah nejvýše 2 normostrany, kdy normostranou 

se rozumí stránka A4, řádkování 1,5, 30 řádku na stránku, 60 úderů na 
řádek včetně mezer, přibližně 250 slov na stránku 

 
Text nebo texty dle tohoto písmene je zájemce povinen zaslat výlučně ve 

formátu, určeném vyhlašovatelem a nikoli uzamčený ke sledovaným 
změnám či komentářům a nikoli zabezpečený proti otevření, úpravám a 
kopírování, a to na email redakce@ceskohledaspisovatelky.cz s uvedením 

předmětu „Finále 2015“ a to z emailu uvedeného při registraci na  
webových stránkách www.ceskohledaspisovatelky.cz 

 
Vyhlašovatel zveřejní na webových stránkách 
www.ceskohledaspisovatelky.cz zaslané texty dle tohoto písmene a 

provede od 1.3.2016  do 30.4.2016 vyhodnocení textů dle tohoto 
písmene f) tohoto bodu, na základě hledisek, vymezených v bodě 2.3. 

těchto podmínek, a zveřejní do 31.5.2016 sdělením na webových 
stránkách www.ceskohledaspisovatelky.cz  nejvýše 10 vítězů soutěže, tj. 
nejvýše 10 soutěžících, jež nejlépe naplnili hlediska – kritéria vymezená 

v bodě 2.3. těchto podmínek. 
 

3.2. Jakékoliv vyhodnocení vyhlašovatele a posouzení, zda soutěžitel splnil 
hlediska – kritéria vymezená v bodě 2.3. těchto podmínek je konečné, bez 
možnosti odvolání, konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na 

vyhlašovateli. 

 

IV. 
 

4.1. Soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže dle těchto podmínek. 
 

4.2. Soutěžící je povinen zasílat pouze texty původní, vytvořené soutěžícím, které 

nebyly doposud zveřejněny ani publikovány. 
 

Soutěžící je povinen neužít v zaslaných textech autorská díla či jiné předměty 
ochrany třetích osob. Soutěžící zasláním textu prohlašuje vyhlašovateli, že 

užitím zaslaného textu vyhlašovatelem způsobem vyplývajícím z těchto 
podmínek nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a 
nevznikne vyhlašovateli ani žádné třetí osobě škoda ani nemajetková újma, a 

zejména, že vůči vyhlašovateli nebudou uplatněny finanční nároky žádných 
třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se soutěžící se takové 

nároky na odměnu, škodu a náhradu nemajetkové újmy v plné výši uhradit 
vyhlašovateli. 
 

4.3. Soutěžící je povinen a oprávněn zaslat vždy text pouze konkrétní literární 
formy nebo jiné formy dle těchto podmínek. 

 
4.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže texty, jež jsou v rozporu 

s právními předpisy, dobrými mravy a zejména texty xenofobní a rasistické. 

 
4.5. Jakékoliv nároky vůči vyhlašovateli, plynoucí z těchto podmínek, nejsou 

právně ani soudně ani jinak vymahatelné. 
 

4.6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu těchto podmínek. 

 
4.7. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž, upravenou těmito podmínkami, kdykoliv 

změnit. 
 

4.8. Vyhlašovatel je oprávněn soutěž, upravenou těmito podmínkami, kdykoliv 
odvolat. 

 

4.9. Všichni soutěžící osoby dle bodu 3.1. těchto podmínek jsou těmito 
podmínkami vázáni a zavazují se je dodržovat a plnit. 

 
4.10. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Health and Rich 

s.r.o., jejich rodinní příslušníci, a osoby blízké zaměstnancům společnosti 

Health and Rich s.r.o. 
 

4.11. Soutěžící souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do 
databáze společnosti Health and Rich s.r.o., a s jejich následným 
zpracováním prostřednictvím společnosti Health and Rich s.r.o. nebo osob, 

pověřených společností Health and Rich s.r.o. pro marketingové účely 
společnosti Health and Rich s.r.o., tj. nabízení výrobků a služeb, včetně 

zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i 
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 

zákona č. 480/2004 Sb.  
 
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že společnost Health and Rich s.r.o. je 

oprávněna užít bezplatně jí uvedené jméno, příjmení a město v médiích 
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech společnosti Health 

and Rich s.r.o. s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše 
uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. 

 

4.12. Kontaktní údaje společnosti Health and Rich s.r.o. jsou 
 

a) Sídlo : Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní 1785/31, PSČ 702 00 
 

b) Telefon : +420 603 242 220 

 
c) email : redakce@ceskohledaspisovatelky.cz 

 
d) web : www.ceskohledaspisovatelky.cz. 

 

 

V Ostravě dne 1.1.2015 
 

Health and Rich s.r.o., v.r. 
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