Statut a pravidla soutěže
„E.ON Energy Globe 2021“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže E.ON Energy Globe, kterou pořádá společnost E.ON Česká
republika, s.r.o. (dále jen „soutěž“ nebo „akce“). Účelem soutěže je vybrat nejlepší z přihlášených realizovaných,
nezrealizovaných či započatých energeticky úsporných projektů nebo projektů na ochranu životního prostředí a
ukázat nejen veřejnosti v České republice, ale i ve světě, že pro řadu ekologických nebo energetických problémů
mohou existovat vhodná řešení. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce ve
vztahu k jejím účastníkům (předkladatelům projektů).
Tento statut může být vyhlašovatelem akce kdykoliv pozměněn a nové úplné znění musí být vždy bezprostředně
poté zveřejněno stejným způsobem, jako tento statut.
I.
Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatel soutěže v České republice je společnost E.ON Česká republika, s.r.o. IČO 25733591, se sídlem
v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 (dále jen
„vyhlašovatel“).
II.
Obecná pravidla
1) Účastníkem soutěže se stává každá fyzická či právnická osoba či skupina osob, např. obce, školy, obchodní
společnosti, vědecké či výzkumné instituce, organizace státního či nestátního typu, která do soutěže přihlásí
svůj projekt (dále jen „předkladatel projektu“).
2) Přihlásit lze jakýkoli nezrealizovaný, započatý či realizovaný energeticky úsporný projekt, nebo projekt na
ochranu životního prostředí, který splňuje podmínky dle tohoto statutu a lze ho zařadit do jedné z kategorií
uvedených v čl. II.odst. 8 tohoto Statutu. Přihlášené projekty musí být realizovány v České republice a
předkladatel projektu musí mít bydliště či sídlo v České republice.
3) Účast v soutěži není podmíněna poskytnutím jakéhokoli plnění vyhlašovateli soutěže. Přihlášení i účast
v soutěži jsou zdarma.
4) Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Účastník soutěže
bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži
od vyhlašovatele.
5) Přihlášku do třináctého ročníku soutěže lze podat nejpozději do 15. 3. 2021. Případné prodloužení či jiná
změna termínu pro podání přihlášek bude zveřejněna na webových stránkách soutěže www.energyglobe.cz
a to nejpozději do 20. 3. 2021 do 24:00. Podmínkou účasti v soutěži je podání přihlášky projektu dle čl. III.
odst. 1 tohoto statutu a dodání kompletní požadované dokumentace k přihlašovanému projektu v době dle
tohoto odstavce.
6)

Počet projektů, které může jeden předkladatel do soutěže přihlásit, není omezen. Do soutěže lze projekt
přihlásit i opakovaně, tj. pokud v některém z předcházejících ročníků soutěže daný projekt neuspěl (tzn.
nebyl vyhlášen celkovým vítězem ani vítězem kategorie), a to za předpokladu, že na projektu bylo
provedeno nějaké vylepšení, byl pozměněn či pokud např. pokročil ve fázi své realizace.

7)

Nominované projekty v kategoriích Obec, Produkt, Firma, Vzdělání a Stavba vyhodnocuje komise složená
z nezávislých odborníků specializujících se na oblast obnovitelných zdrojů, životního prostředí, úspor energií
a ekologických témat (dále také jen „komise“ nebo „hodnotící komise“). Hodnotící komise je nezávislá na
vyhlašovateli soutěže a její členy tvoří zejména odborníci z různých ústavů Akademie věd ČR. Hodnotící
komise si vyhrazuje právo přerozdělit projekt do jiné soutěžní kategorie, než byl přihlášen, pokud k tomu
shledá důvod.

8)

Předkladatel projektu přihlašuje svůj projekt do jedné ze šesti soutěžních kategorií - Obec, Produkt, Firma,
Vzdělávání, Stavba nebo Nápad, jejichž popis je uveden na webových stránkách soutěže
www.energyglobe.cz. Z kategorií Obec, Produkt, Firma, Vzdělávání a Stavba pak hodnotící komise nominuje
vždy dva nejlepší projekty, ze kterých následně široká veřejnost na základě on-line hlasování zvolí vítěze
dané kategorie pro daný ročník soutěže. Všech deset nominovaných projektů bude veřejnosti představeno
v červnu 2021. Tyto projekty budou mediálně podporovány, minimálně na webových stránkách soutěže
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(www.energyglobe.cz). Výše uvedené se nevztahuje na kategorii Nápad, jejíž hodnocení probíhá odlišným
způsobem popsaným v části II odst. 11 tohoto Statutu.
9)

Výsledné hodnocení přihlášených projektů hodnotící komisí je konečné. Každý předkladatel projektu bere
přihlášením svého projektu do soutěže na vědomí, že není oprávněn rozhodnutí a hodnocení učiněné
hodnotící komisí jakkoli zpochybňovat, a že není oprávněn nárokovat si na vyhlašovateli nebo hodnotící
komisi jakékoli vysvětlení výsledku hodnocení. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlašovat dva
nejlepší projekty v každé z kategorií Obec, Produkt, Firma, Vzdělávání a Stavba nebo vítěze příslušné
kategorie, v případě že hodnotící komise po posouzení přihlášených projektů do jednotlivých kategorií
shledá, že ani jeden z projektů přihlášených do příslušné kategorie není adekvátní, resp. nevyhovuje
hodnotícím kritériím stanoveným níže pro jednotlivé kategorie.

10) Hodnotící kritéria pro kategorie Obec, Produkt, Firma, Vzdělávání jsou tato:
a) Zajímavost
b) Inovativní přístup
c) Úspora energie / vliv na ŽP
d) Replikační potenciál
11) Hodnotící kritéria pro kategorii Stavba jsou tato:
a) Architektonické řešení
b) Technické řešení a použité technologie
12) Hodnocení kategorie Nápad probíhá odděleně od hodnocení projektů v ostatních kategoriích. Systém
hodnocení projektů kategorie Nápad je odlišný a projekty této kategorie jsou detailněji posuzovány.
Hodnotící komise kategorie Nápad má odlišné složení než komise uvedená v části II odst. 6 tohoto Statutu,
zasedá odděleně a mezi jejími členy jsou i zástupci vyhlašovatele soutěže a případně i partnera poskytujícího
odměnu do této kategorie (dále také jen „hodnotící komise Nápad“). Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo
nevyhlašovat vítěze kategorie Nápad v případě, že hodnotící komise Nápad po posouzení přihlášených
projektů shledá, že ani jeden z projektů přihlášených do této kategorie není adekvátní, resp. nevyhovuje
hodnotícím kritériím kategorie Nápad. Vítězný projekt kategorie Nápad získá podporu pro svou realizaci.
Obsah této podpory bude určen vyhlašovatelem vždy dle podmínek konkrétního projektu, možností
vyhlašovatele či jeho partnerů a následně i na základě dohody s předkladatelem vítězného projektu.
13) Hodnotící kritéria pro kategorii Nápad
a) Využitelnost pro E.ON
b) Inovativní přístup
c) Úspora energie a ekologičnost
d) Replikační potenciál
14) Výsledné hodnocení projektů přihlášených do kategorie Nápad hodnotící komisí Nápad je konečné. Každý
předkladatel projektu bere přihlášením svého projektu do kategorie Nápad na vědomí, že není oprávněn
rozhodnutí a hodnocení učiněné hodnotící komisí Nápad jakkoli zpochybňovat, a že není oprávněn nárokovat
si na vyhlašovateli nebo hodnotící komisi Nápad jakékoli vysvětlení výsledku hodnocení, nebo rozhodnutí
vyhlašovatele nevyhlásit v této kategorii vítěze.
15) Vítěze jednotlivých kategorií Obec, Produkt, Firma, Vzdělávání a Stavba daného ročníku soutěže E.ON
Energy Globe volí široká veřejnost ze dvou nominovaných projektů, které předem zvolila hodnotící komise,
prostřednictvím on-line hlasování. Veškeré informace o hlasování veřejnosti jsou zveřejňovány na
internetové adrese www.energyglobe.cz nejpozději v termínu, kdy bude zahájeno hlasování. Konečným
vítězem v každé z kategorií se stane ten projekt, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů široké veřejnosti
v dané kategorii. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhodne o vítězi příslušné kategorie hodnotící komise.
16) Celkovým vítězem se stává projekt, kterého vybere hodnotící komise z jednotlivých vítězů kategorií Obec,
Produkt, Firma, Vzdělávání, Stavba, které zvolila široká veřejnost pomocí hlasování. Celkovým vítězem se
nemůže stát projekt z kategorie Nápad, jelikož tato kategorie je hodnocena odděleně a ocenění za vítězný
projekt v této kategorii je řešeno samostatně dle čl. II odst. 12 tohoto Statutu, tzn. celkovým vítězem
soutěže se může stát pouze projekt z kategorií Obec, Produkt, Firma, Vzdělávání či Stavba.
17) Slavnostní vyhlášení soutěže E.ON Energy Globe se bude konat na podzim 2021. Při této příležitosti budou
slavnostně představeny vítězné projekty jednotlivých kategorií (budou-li vyhlášeny), vítězný projekt
kategorie Nápad (bude-li vyhlašován) i celkový vítěz soutěže.
18) Předkladatel vítězného projektu každé kategorie (s výjimkou kategorie Nápad) získá navíc cenu v podobě
sošky soutěže E.ON Energy Globe a dále další hodnotné ceny od partnerů soutěže. Předkladatel vítězného
projektu v kategorii Nápad získává namísto sošky bronzovou plaketu E.ON Energy Globe.
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19) Celkový vítěz, zvolený postupem uvedeným v čl. II. odst. 16 těchto pravidel, získává hlavní cenu pro
celkového vítěze a rovněž sošku soutěže E.ON Energy Globe.
20) Hlavní cena a ostatní hodnotné ceny od partnerů soutěže budou zveřejněny na webových stránkách soutěže
www.energyglobe.cz nejpozději do 1. dubna 2021.
21) Na poskytnutí jakékoliv výhry dle tohoto Statutu nevzniká výherci právní nárok a výhra není soudně
vymahatelná. Předkladatel projektu bere na vědomí, že není oprávněn požadovat po vyhlašovateli soutěže
výměnu jakékoli jím vyhrané ceny za cenu jinou, ani výplatu hodnoty ceny v penězích.
22) Pokud celkový vítěz soutěže či vítězové jednotlivých kategorií vyhranou cenu nebudou moci řádně využít,
nenese za takový stav vyhlašovatel jakoukoli odpovědnost a není zároveň povinen vyhranou a nevyužitou
cenu jakýmkoli způsobem příslušnému vítězi nahrazovat. Nevyužitá cena bude vrácena vyhlašovateli
soutěže.

III.
Přihláška pro účast v soutěži
1) Podmínkou účasti v soutěži je podání přihlášky příslušného projektu do soutěže, a to buď vyplněním
přihlašovacího formuláře na online na adrese http://energyglobe.cz/prihlaska, nebo nebude-li pro
předkladatele projektu objektivně možné přihlásit svůj projekt prostřednictvím on-line formuláře, na
základě individuální dohody o jiném způsobu podání přihlášky (např. zaslání podkladů e-mailem či poštou).
V tom případě je třeba kontaktovat realizační tým soutěže E.ON Energy Globe na adrese
energyglobe@eon.cz nebo telefonicky na čísle +420 606 691 168.
2) On-line formulář pro přihlášení projektu umožňuje odeslat společně s popisem projektu také související
přílohy. Není-li možné odeslat přílohy prostřednictvím on-line formuláře z důvodu jejich nadměrné
velikosti, může se předkladatel projektu obrátit na realizační tým soutěže na adrese energyglobe@eon.cz a
dohodnout se na jiné formě poskytnutí příloh (přílohy lze například zaslat přes veřejnou on-line úschovnu).
3) Přihlášku projektu je třeba vyplnit s náležitou péčí a projekt popsat co nejvíce detailně. Vyhlašovatel
doporučuje předkladatelům uvést maximum podrobností a technických detailů k přihlašovanému projektu,
aby bylo umožněno jeho řádné hodnocení.
4) Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nesprávné či nedostatečné ohodnocení přihlášeného projektu
z důvodu nedostatků, chyb či nepravdivých informací v dodaných materiálech (přihlášce projektu).
5) Přihlášením projektu do soutěže E.ON Energy Globe souhlasí předkladatel s jeho zveřejněním. Předkladatel
projektu dále prohlašuje, že je autorem tohoto projektu nebo je tento projekt oprávněn do soutěže
přihlásit, že tento projekt je původní a vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám,
nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
6) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu názvu kategorií nebo možnost přeřazení přihlášeného projektu do
jiné soutěžní kategorie, pokud charakter projektu nebude odpovídat kategorii, do které byl původně
přihlášen. O této skutečnosti bude předkladatele informovat e-mailem.
7) Přiložením fotografií k vyplněnému formuláři on-line přihlášky či jejich zasláním vyhlašovateli soutěže
jakýmkoliv jiným způsobem předkladatel projektu potvrzuje, že tyto fotografie jsou původní, že jejich
zveřejněním vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně
zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či
dobré pověsti třetích osob). Zasláním fotografií uděluje účastník soutěže vyhlašovateli bezplatně
nevýhradní licenci ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či
jinak měnit fotografii, její název nebo označení autora, práva spojit fotografie s jiným dílem, zařadit ji do
díla souborného, a prezentovat ji na veřejnosti či publikovat na webových stránkách pod svým jménem.
Licence není nijak omezena co do množstevního rozsahu ani územně a je poskytnuta na celou dobu trvání
majetkových autorských práv. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout licenci v celém rozsahu bez omezení
a bez dalšího souhlasu autora dále třetím osobám. Vyhlašovatel není povinen udělenou licenci využít.
Zasláním fotografie dále předkladatel projektu prohlašuje, že:
a)

má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografie v neomezeném rozsahu,

b) osoby zachycené na fotografii souhlasí se zveřejněním této fotografie v rámci této soutěže.
8) Předkladatel projektu bere na vědomí, že fotografie přiložené k on-line přihlášce nesmí zachycovat osoby,
odlišné od předkladatele – fyzické osoby (3. osoby). Pokud předkladatel fotografii odporující předchozímu
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pravidlu k projektu přiloží, bude vyhlašovatel nucen takovou fotografii vymazat a dále ji k projektu
nepřipojovat.
9) Přihlášením svého projektu předkladatel, který je fyzickou osobou, jako subjekt údajů, bere na vědomí, že
výše zmíněný vyhlašovatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní osobní údaje soutěžících pro účely
evidence soutěžících a vyhlášení výherce soutěže, když toto zpracování je nezbytné pro účely plnění smlouvy
(vzájemných a práv a povinností). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a následně
budou archivovány po dobu 5 let.
Účastník soutěže zároveň bere na vědomí, že v případě výhry mohou být jeho identifikační údaje (v rozsahu
jméno, příjmení a emailu) včetně informace o výhře v soutěži zveřejněny na internetových stránkách
Vyhlašovatele soutěže, na některém z účtů Vyhlašovatele v rámci služby Facebook či jiným obdobným
způsobem, a to na základě oprávněného zájmu Vyhlašovatele.
Proti takovému zpracování má subjekt údajů právo podat námitku, která může být uplatněna způsobem
uvedeným na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů, kde jsou také trvale dostupné
další informace o prováděném zpracování osobních údajů.
Současně bere účastník soutěže (předkladatel projektu) na vědomí následující skutečnosti:
Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo vyhlašovatel, společnost E.ON
Česká republika, s.r.o., a dále jím pověření zpracovatelé, zejména pak:
−
−

−

fyzické osoby, jako členové příslušné odborné komise, která posuzuje a porovnává jednotlivé
přihlášené projekty,
společnost pověřená vyhlašovatelem vyhledáváním a navoláváním projektů do letošního ročníku,
v tomto případě Elite Solutions s.r.o., se sídlem Praha, Milíčova 170/6, 130 00 společnost zapsaná u
MS Praha, sp. zn. C 222446, IČO: 2687771,
a dále pak společnost pověřená vyhlašovatelem správou databáze přihlašovaných projektů, v tomto
případě společnost Etnetera a.s., se sídlem Praha, Jankovcova 1037/49, Holešovice, 17000 Praha 7,
společnost zapsaná u MS Praha, sp.zn. B 11168, IČO: 25103814.

Účastník soutěže má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům,
právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování.
Pokud by účastníkovi Soutěže správce nevyhověl, má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
10) Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že detailní technické informace o přihlášených projektech uchová
v tajnosti a budou sloužit pouze pro účely hodnocení projektů. Toto se týká zejména případů, kdy jsou
projekty pod patentovou či obdobnou ochranou, nebo pokud je dané řešení na základě tvrzení
předkladatele unikátní.
IV.
Všeobecná ustanovení
1) Vyhlašovatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit, či upravit její pravidla.
2) Účastí v soutěži E.ON Energy Globe projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly, s jejím průběhem, se
způsobem jejího vyhodnocení a každý z účastníků dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výhru může
získat pouze přihlášený soutěžící, který je vybrán dle ustanovení čl. II těchto pravidel soutěže.
3) Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že vyhodnocení soutěže bude provedeno objektivně v souladu s vyhlášenými
soutěžními podmínkami, a že za tím účelem vyhlašovatel provedl veškeré úkony k zajištění rovných podmínek
mezi soutěžícími.
4) Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
5) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce předáním výhry výherci.
6) Při nesplnění podmínek soutěže stanovených tímto statutem, může být projekt z dalšího hodnocení vyřazen.
Totéž platí též v případě, že vyhlašovatel zjistí, nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého předkladatele projektu či jiné osoby, která dopomohla danému
předkladateli k účasti v soutěži či k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pravidly
spravedlivé soutěže, nebo které odporuje zákonu.
7) Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.energyglobe.cz, kde je tento Statut zveřejněn.
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