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II. Změna podmínek veřejné soutěže „Česko hledá spisovatelky“ 

 

 
I. 

 
1.1. Společnost Health and Rich s.r.o., IČO 27837238, se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, Stodolní 1785/31, PSČ 702 00, jinde také jen 
„vyhlašovatel,“ mění podmínky veřejné soutěže „Česko hledá 
spisovatelky“, vyhlášené dne 15.1.2013, jinde také jen „podmínky“, takto 

: 
 

- Bod 2.4. podmínek se mění a nahrazuje a nově zní takto 
 
„Vítězi nebo jednotlivým vítězům soutěže dle bodu 3.1. písm. i) 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 (§ 15 zákona č. 121/2000 Sb.), 
půjčování díla (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb.), sdělování díla veřejnosti (§ 18 
zákona č. 121/2000 Sb.), živému provozování díla a jeho přenosu (§ 19 
zákona č. 121/2000 Sb.), vysílání díla rozhlasem nebo televizí (§ 21 zákona č. 
121/2000 Sb.),  
 
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 literární dílo o rozsahu nejméně 3.000 slov o 
obsahu sjednaném nebo určeném dle předmětné licenční smlouvy, a 
 
a to vše za odměnu ve výši 10.000,-Kč měsíčně na dobu 1 roku v případě, že 
postupem dle těchto podmínek bude dle bodu 3.1. písm. i) těchto podmínek 
bude vyhodnocen jeden vítěz nebo měsíční odměnu, odpovídající podílu 
částky 10.000,-Kč a počtu vítězů, bude-li vyhodnoceno více vítězů, a dále  
 
za odměnu konkrétnímu vítězi za jedno úplatné zpřístupnění díla tohoto 
konkrétního vítěze vyhlašovatelem (rozšiřování díla) třetí osobě formou 
stažení elektronické verze díla z webových stránek sítě internet, a to výlučně 
z webových stránek www.ceskohledaspisovatelky.cz v případě, že 

vyhlašovateli bude takovouto třetí osobou uhrazena úplata za stažení, 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 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.“ 
 
- Bod 2.5. podmínek se mění a nahrazuje a nově zní takto 

 
„Všechny zaslané texty soutěžících dle bodu 3.1. těchto podmínek jsou dílem 
soutěžním (§ 61 zákona č. 121/2000 Sb.) a soutěžící bezúplatně poskytuje 
zasláním textu vyhlašovateli nevýhradní licenci na dobu do 31.12.2014 k  
 
- k užití díla, a to konkrétně k rozmnožování díla (§ 13 zákona č. 121/2000 

Sb.), rozšiřování díla (§ 14 zákona č. 121/2000 Sb.), pronájmu díla (§ 15 
zákona č. 121/2000 Sb.), půjčování díla (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb.), 
sdělování díla veřejnosti (§ 18 zákona č. 121/2000 Sb.), živému 
provozování díla a jeho přenosu (§ 19 zákona č. 121/2000 Sb.), vysílání 
díla rozhlasem nebo televizí (§ 21 zákona č. 121/2000 Sb.), 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.“ 
 
 

II. 
 

2.1. V ostatních dle bodu 1.1. této změny podmínek nedotčených ustanoveních 
podmínek se podmínky nemění. 

 
2.2. Právní účinky změny podmínek nastávají umístěním těchto podmínek na web 

www.ceskohledaspisovatelky.cz, tj. dne 15.5.2014. 

 
 

 
V Ostravě dne 15.5.2014 

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