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Pravidla spotřebitelské soutěže  
Vyhrajte u Bati 100 000 Kč! 
 

1. Pořadatel a Realizátor 
1.1 Pořadatelem spotřebitelské soutěže je společnost BAŤA, akciová společnost se sídlem Zlín, Dlouhá 

ul. 130, PSČ 762 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 872, IČO: 44268050 (dále jen „Pořadatel“). 

 

1.2 Realizátorem spotřebitelské soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Mediarex Communications, 
s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka C 88188, IČO: 26699249 (dále jen „Realizátor“). 
Realizátor Soutěže má na starosti veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže. 
 

2. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž začíná dne 19. srpna 2021 a trvá do 25. září 2021. Zapojit se do Soutěže lze v prodejnách Baťa 
na území České republiky v období od 19. srpna 2021 do 19. září 2021.  
Seznam prodejen na https://www.bata.cz/prodejny. 
 

3. Podmínky účasti v soutěži 
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území 
České republiky a je zároveň členem Baťa klubu, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní 
všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“). 
 

4. Zapojení do soutěže: 
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v období od 19. 8. 2021 do 19. 9. 2021, nebo do vyčerpání 
hracích karet, pokud k němu dojde před tímto datem, učiní a zaplatí v kterékoliv prodejně 
Baťa na území České republiky kvalifikační nákup ve výši minimálně 500 Kč (slovy: Pět set korun 
českých) – jedná se o částku, kterou soutěžící skutečně uhradí, tedy po odečtení všech slev – přičemž 
po splnění těchto podmínek dostane jednu hrací stírací kartu (dále jen „karta“ nebo „hrací karta“) za 
každých zaplacených 500 Kč (slovy: Pět set korun českých) na jedné účtence (tedy například při 
úhradě 1 058 Kč dostává zákazník dvě karty). Zákazník musí být členem Baťa klubu, pokud jím není, 
o členství může požádat při nákupu. 
 

5. Specifikace hrací karty:  
5.1 Karta má 2 (dvě) části – Hra č. 1 a Hra č. 2. Každá část obsahuje 1 (jedno) stírací pole. Části jsou od 

sebe odděleny perforací, takže lze kartu rozdělit na 2 (dvě) části. 
5.2 Hra č. 1. 
a) Soutěžící setře celé stírací pole. 
b) Okamžitě zjistí, jaká je jeho výhra. Ta je vyjádřena jednak slovně, jednak čárovým kódem pro uplatnění 

této výhry.  
c) Výhru ve formě slevy uplatní výherce v kterékoliv prodejně Baťa na území České republiky, a to do 

30. září 2021 a výhru 1 páru obuvi z Baťa Design Studia uplatní výherce pouze v prodejně Baťa v Praze 
na Václavském náměstí, a to do 31. prosince 2021. Podmínkou čerpání jakékoliv výhry je členství 
výherce ve věrnostním systému Baťa klub. 
  
Karta zakládá nárok na výhru pouze tehdy, není-li pole s výhrou poškozeno a čárový kód je čitelný. 
 

Za Karty nezakládající nárok na výhru se považují následující:  
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- Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 5.2) po 30. září 2021 respektive po 31. prosinci 2021 
- Čárový kód pro čerpání výhry je poškozený a nečitelný pro pokladní systémy  
- Soutěžící není členem Baťa klubu   
- Karta není originální nebo byla pozměněna chemicky, elektronicky, mechanicky nebo tiskovou cestou. 

 
5.3 Hra č. 2. 

a) Soutěžící setře celé stírací pole a pod ním najde unikátní alfanumerický herní kód. 
b) Kód zaregistruje na webové stránce, uvedené na hrací kartě, spolu se svými kontaktními údaji. 

c) Losování soutěžících do finálové hry proběhne celkem dvakrát a pokaždé z celkového počtu herních 
kódů zaregistrovaných na příslušné webové stránce k danému datu. V prvním losování, které 
proběhne 2. 9. 2021 vybereme 10 (slovem: Deset) finalistů a 5 (slovem: Pět) náhradníků. Ve druhém 
losování, které proběhne 20. 9. 2021 vybereme 10 (slovem: Deset) finalistů a 5 (slovem: Pět) 
náhradníků. Každý soutěžící může být do finálové hry vylosován pouze jednou.  Finalisty pozveme do 
finálové hry, která se koná 25. září 2021 v prodejně Baťa v Praze na Václavském náměstí. Vylosovaní 
finalisté budou telefonicky osloveni a musí potvrdit účast ve finálové hře do 3 dnů od losování včetně. 
Pokud finalista v uvedeném termínu účast nepotvrdí, jeho právo na účast ve finálové hře zaniká a 
bude na místo něho do finálové hry pozván náhradník ve vylosovaném pořadí. Účastník soutěže si 
musí uschovat hrací kartu prokazující nákup. Tuto kartu musí předložit účastník Realizátorovi Soutěže 
v případě uplatnění nároku na účast ve finálové hře. Pokud finalista nepředloží hrací kartu prokazující 
soutěžní nákup nebo před uskutečněním finálové hry využije práva na vrácení zboží z kvalifikačního 
nákupu, díky němuž byl vylosován, přestává být finalistou a na jeho místo postupuje náhradník ve 
vylosovaném pořadí z daného losování.  

d) Každý z finalistů získá výhru, která bude závislá na jeho dovednosti.  
e) Malé finále je postaveno na dovednostním principu, kdy 10 (slovem: Deset) finalistů z celkového 

počtu soutěžících v daném kole s nejvyšším dosaženým součtem bodů z první discipliny postupuje 
do velkého finále. Jestliže se na posledním postupovém místě umístí společně více finalistů a jejich 
součet s finalisty umístěnými před nimi přesáhne číslo 11, následuje další kolo, kterého se zúčastní 
pouze finalisté, kteří se umístili společně na posledním postupovém místě a ti budou mezi sebou 
znovu soutěžit, přičemž do velkého finále postupuje finalista s největším počtem bodů do počtu 10 
finalistů. Tento postup se opakuje tak dlouho, až zůstane pouze 10 finalistů. Každý finalista, který 
nepostupuje do velkého finále, hraje o poukazy Baťa v hodnotě 20 000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun 
českých), a to ve hře založené na dovednostním principu. 

f) Velké finále pro 10 finalistů je postaveno na dovednostním principu. Konkrétní údaje a principy velké 
finálové hry se finalisté dozví v místě a čase konání finále. Každý finalista, kterému se podaří splnit 
dovednostní úkol velkého finále, získá hlavní výhru: 100 000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých).  

g) Vzhledem ke skutečnosti, že podstata finálové hry (velkého i malého finále) je založena na prokázání 
nenáročné fyzické dovednosti, může za finalistu soutěžit s jeho písemným souhlasem jeho příbuzný 
nebo jiná fyzická osoba schopna takové soutěže (dále jen „náhradník“). V případě úspěchu 
náhradníka náleží výhra pouze a jen finalistovi, za kterého náhradník koná. Každý náhradník může 
zastupovat pouze jednoho finalistu. 

h)  Každý finalista, který nezíská hlavní výhru, získává dárek od společnosti Baťa.  
 

6. Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher 
 

6.1 Ve Hře č. 1 mohou Soutěžící získat s každou hrací kartou jednu z následujících výher:  

• slevu 100 Kč (slovy: Jedno sto korun českých) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát 
devět korun českých) 
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• slevu 200 Kč (slovy: Dvě stě korun českých) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát devět 
korun českých) 

• slevu 500 Kč (slovy: Pět set korun českých) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát devět 
korun českých) 

• slevu 10 % (slovy: Deset procent) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát devět korun 
českých) 

• slevu 30 % (slovy: Třicet procent) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát devět korun 
českých) 

• slevu 50 % (slovy: Padesát procent) při nákupu nad 999 Kč (slovy: Devět set devadesát devět korun 
českých) 

• 1 (slovem: Jeden) pár obuvi z Baťa Design Studia zdarma 
 
Slevu z hrací karty je možné uplatnit na nákup veškerého sortimentu, minimální hodnota nákupu 
však musí být vyšší než 999 Kč. Sleva platí pouze v prodejnách Baťa do 30. září 2021. Slevy získané v 
soutěži není možné sčítat ani kombinovat vzájemně nebo s jinými slevami ani poukázkami kromě 
hodnotových poukázek Baťa klubu, narozeninové slevy 10 %, slevy k výročí registrace 15 % a 
klubových cen. Sleva se nevztahuje na nákup šperků a odnosných tašek. 
 

6.2 Soutěžící svůj nárok na výhru v případě slev uplatní v jakékoliv kamenné prodejně Baťa v České 
republice, a to do 30. září 2021, v případě výhry páru obuvi z Baťa Design Studia pouze v prodejně 
Baťa v Praze na Václavském náměstí, a to do 31. prosince 2021. 
 

6.3 Ve Hře č. 2 mohou zákazníci získat jednu z následujících výher:  

• Poukazy na nákup v prodejnách Baťa v České republice v celkové hodnotě 20 000 Kč (slovy: Dvacet 
tisíc korun českých) s platností do 31. prosince 2021 

• Částku 100 000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) na bankovním účtu. 

• Realizátor odvede za výherce srážkovou daň u výher v hodnotě nad 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc 
korun českých). 

6.4 Poskytnutí či vyplacení jakékoliv výhry je podmíněno členstvím výherce v Baťa klubu.  
 
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obchodním poměru k Pořadateli 
a/nebo Realizátorovi a dále osoby příbuzné s těmito osobami. 
 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Do Soutěže se mohou zapojit výhradně členové Baťa klubu, kteří již udělili Pořadateli souhlas, aby ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně̌ fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů̊ a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen nařízení) v rámci Soutěže zpracovával osobní údaje soutěžícího.  
Zapojením se do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, že výše uvedený souhlas Pořadateli již poskytl. 
Registrací do Hry č. 2 Soutěžící dále uděluje souhlas s pořízením svých obrazových snímků a 
obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy 
pořízených Realizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže, při finálové hře, při identifikaci výherce 
a při předávání výhry, a s jejich užitím pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez 
ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou, a to na 
dobu 12 měsíců ode dne skončení doby trvání soutěže. A zároveň uděluje souhlas, aby pro potřeby 
této Soutěže jeho vybrané osobní údaje zpracoval Realizátor Soutěže, společnost Mediarex 
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Communications, s.r.o., IČ 26699249, a to pro účely realizace účasti Soutěžícího ve Hře č. 2, pro účely 
registrace do Hry č. 2, pro účely losování a pozvání do finálové hry, pro účely účasti ve finálové hře a 
při předání výher z Hry č. 2. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a číslo 
věrnostní karty Baťa klubu, které budou zadány na soutěžní webové stránce, a o číslo bankovního 
účtu, na který bude výherci zaslána hlavní výhra, a o snímky a záznamy pořízené Realizátorem dle 
předchozí věty. 
S výše uvedeným zpracováním (včetně účelů takového zpracování) uděluje Soutěžící výslovný 
souhlas. Soutěžící je oprávněn souhlas se zpracováním odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo 
dopisu na kontaktní údaje pořadatele (e-mail dpo@bata.cz, kontaktní adresa: Zlín, Dlouhá ul. 130, 
PSČ 762 22). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného 
do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Soutěžící bere na vědomí, že odvoláním souhlasu zaniká 
jeho nárok na výhru. 
Soutěžící bere na vědomí, že podle nařízení má právo zejména:  

• vzít souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv zpět,  
• požadovat po Pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,  
• vyžádat si u Pořadatele přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,  
• na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,  
• nechat své zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení 

jejich zpracování,  
• požadovat po Pořadateli výmaz svých osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je 

Pořadatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,  
• na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že jeho práva podle nařízení byla porušena v 

důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením,  
Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které 
má o Soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje Soutěžícího nepřesné, neúplné nebo 
neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci 
neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.  
Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů, které je založeno 
na oprávněných zájmech Pořadatele. Pokud Pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod 
ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je Pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále 
nezpracovávat.  
Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se 
může soutěžící obrátit na: dpo@bata.cz. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.  
 
 

 8. Ostatní ujednání 
 

Svým zapojením do soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s bezúplatným užitím svých písemných 
projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho 
projevu osobní povahy pořízených Realizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací 
výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na 
jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento 
souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to 
na dobu 12 měsíců ode dne skončení doby trvání soutěže.  
 
Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže 
vyloučen v případě, že Pořadatel či Realizátor zjistí, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo 
dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže 
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nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované 
údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze 
soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i 
přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.  
 
Pořadatel i Realizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži 
a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Realizátor má právo 
vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné 
podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. 
podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či 
škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.  
 

• Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli písemně na poštovní adresu uvedenou 
v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou 
brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.  
 

• Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv 
jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v 
soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.  
 

• Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti nebo domnívá-li se, že jsou jeho 
osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu 
dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 
727/27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz). 
 

• Soutěžící se může také obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00   Praha 2. 
Adresy jednotlivých inspektorátů jsou uvedeny na www.coi.cz.  
 

• Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Pořadatele ke 
spotřebitelům.  
 

• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit 
dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli 
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.  
 

• Pořadatel ani Realizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s 
užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

 

• Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. 
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat 
soudní cestou. 

 

• Pořadatel ani Realizátor neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných 
poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. 

 
 

• Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu 
www.bata.cz/letosbatou 

http://www.uoou.cz/
mailto:posta@uoou.cz
http://www.coi.cz/
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• Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese 
www.bata.cz/letosbatou 
 
Ve Zlíně dne 16. srpna 2021.  


