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Pravidla soutěže Miss Agro 2022 

I. Úvod 

1. Soutěž Miss Agro (dále jen „Soutěž“) je jedinou oficiální soutěží krásy České 

zemědělské univerzity v Praze konaná v areálu v pražském Suchdole. 

2. Tato obecně závazná pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy 

České republiky. 

II. Vyhlašovatel a pořadatel soutěže 

1. Vyhlašovatelem Soutěže je Česká zemědělská univerzita v Praze, se sídlem Kamýcká 

129, Praha – Suchdol, PSČ 165 00, IČ: 60460709, (dále jen „Vyhlašovatel“). 

2. Pořadatelem Soutěže je na základě Smlouvy o spolupráci ČZU MEDIA z.s., se sídlem 

Kamýcká 129, Praha – Suchdol, PSČ 165 00, IČ: 22711325 (dále jen „Pořadatel“). 

III. Místo konání a doba trvání soutěže 

1. Soutěž se vyhlašuje v březnu 2022 na webových stránkách www.missagro.cz. 

2. Účastnice Soutěže, které splní podmínky Soutěže uvedené v článku IV. budou pozvány 

na casting (dále jen „Casting“), který se uskuteční 19. 4. 2022 v areálu ČZU. 

3. Finále Soutěže (dále jen „Finále“), proběhne v rámci hudebního festivalu Miss Agro 

dne 17. 5. 2022. 

IV. Podmínky účasti v soutěži 

1. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže 

(dále jen „Účastnice“).  

2. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve Finále (dále jen 

„Finalistka“).  

3. Účastnicí a Finalistkou se může stát osoba ženského pohlaví s řádně vyplněným 

přihlašovacím formulářem splňující následující podmínky (dále také jen „Soutěžící“): 
A. status studenta České zemědělské univerzity v Praze, 

B. neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Miss Agro, 

C. čistý trestní rejstřík, 

D. absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný 

obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou 

erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou 
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činností, která je v rozporu zejména s platnými právními předpisy nebo pravidly 

slušnosti, 

E. podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly. 

V. Casting 

1. Základní kolo soutěže proběhne formou Castingu 19. 4. 2022 v areálu ČZU. 

2. Účastnicí Castingu se stává každá dívka splňující podmínky Soutěže. 

3. Navrhnout dívku na účast na Castingu může pomocí formuláře na webu 

www.missagro.cz třetí fyzická nebo právnická osoba. 
4. Na Casting si Účastnice přinese doklad totožnosti a případné další náležitosti uvedené 

ve zvacím e-mailu. 

5. Z Castingu do Finále postupuje 10 dívek a 2 náhradnice, které volí porota vybraná 

Pořadatelem. 

6. O volbě poroty budou Účastnice informovány bezprostředně po skončení Castingu. 

7. Postupující Účastnice Soutěže obdrží po skončení Castingu dva stejnopisy Přihlášky do 

Soutěže, které musí opatřit vlastnoručním podpisem. V opačném případě je Pořadatel 

oprávněn Účastnici z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. 

VI. Finále 

1. Finále proběhne v rámci hudebního festivalu Miss Agro dne 17. 5. 2022, konaného 

v areálu České zemědělské univerzity v Praze. 

2. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání Finále včas, je 

Pořadatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností vyřadit. Na její místo může dle 

rozhodnutí Pořadatele nastoupit náhradnice. 

3. Na Finále si Finalistka s sebou přinese doklad totožnosti a případné další náležitosti 

upřesněné Pořadatelem v zaslaném e-mailu.  

4. Ve Finále jsou zvoleny: 

A. Miss Agro 2022, 

B. 1. Vicemiss Agro 2022, 

C. 2. Vicemiss Agro 2022, 

D. Miss iZUN 2022, 

E. Další vedlejší tituly dle rozhodnutí Pořadatele. 

5. Jednotlivé vítězky volí porota vybraná Vyhlašovatelem a hlasující čtenáři: 
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A. Miss Agro 2022, 1. Vicemiss Agro 2022 a 2. Vicemiss Agro 2022 volí porota, 

složená ze zástupců univerzity a partnerů Soutěže, vybraná Vyhlašovatelem, 

B. Miss iZUN 2022 volí veřejnost pomocí aplikace na Facebooku nebo na příslušných 

webových stránkách. 

VII. Ceny a dary 

1. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění. 

2. Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit 

za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. 

Vyhlašovatel ani Pořadatel neodpovídají za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv 

případná reklamace může být učiněna pouze u dodavatele této ceny či daru, který 

není povinen reklamaci vyhovět. 
3. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní 

nárok. 
4. Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s 

právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti 

podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, 

zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze 

Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny Vyhlašovateli.  
5. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu 

dodat. Vyhlašovatel ani Pořadatel nenesou odpovědnost za nesplnění závazku 

dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude 

cena dodána. 
VIII. Zpracování osobních údajů 

1. Pořadatel zpracovává údaje uvedené v přihlášce za účelem pořádání soutěže na 

základě dobrovolné přihlášky Účastnice. Účastnice dále prohlašují, že se seznámili 

s faktem, že jejich jména, příjmení, popř. další nezbytné údaje budou zveřejněny v 

rámci účasti ve Finále a vyhlášení výsledku Soutěže a jejího výherce.  

2. Pořadatel dále informuje Finalistky, že během Soutěže budou pořizovány 

fotografie a obrazové a zvukové videozáznamy za účelem propagace Soutěže a 

následného užití fotografií a obrazových a zvukových videozáznamů pro 

propagační účely dalších ročníků soutěže, jak v tištěné, tak elektronické podobě 
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/např. webové stránky, FB, plakáty apod./. Tyto materiály mohou také využity pro 

propagaci soutěže Vyhlašovatelem. 

3. Výše uvedené osobní údaje Účastnice budou zpracovávány po dobu nejvýše 10 let. 

4. Pořadatel se zavazuje zpracovávat, či jinak nakládat s osobními údaji, které získá 

v souvislosti s organizací a konáním Soutěže, v souladu s obecným nařízením 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů – General Data Protection Regulation 

(dále jen „GDPR“), a v souladu s právní úpravou ČR související se zpracováním 

osobních údajů. Pořadatel se dále zavazuje nevyužívat a nezneužívat osobní údaje 

k jinému než výše stanovenému účelu, tedy k organizaci, konání a propagaci 

Soutěže. Pořadatel se zavazuje dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené 

obecným nařízením GDPR a stanovené právními předpisy v rámci ČR související 

s ochranou osobních údajů, i pokud tak není výslovně stanoveno těmito pravidly 

soutěže. Pořadatel prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro 

něho z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají. 

5. Pořadatel tímto prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační 

zabezpečení ochrany osobních údajů, které mu byly předány v souvislosti 

s organizací a konáním Soutěže, dle těchto pravidel soutěže, zejména přijmout 

veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu 

k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, jakož i zneužití, zejména 

vymezením omezeného okruhu osob, jež mohou disponovat s osobními údaji, 

včetně zajištění jejich mlčenlivosti o údajích, které se v rámci zpracování osobních 

údajů dozvěděli.  

6. Pořadatel prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření ochrany osobních 

údajů, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s GDPR. 

7. Soutěžící bere na vědomí, že její osobní údaje mohou být dále předávány orgánům 

státní správy za účelem splněních zákonných povinností Pořadatele. 

8. Soutěžící tímto prohlašuje, že se seznámila se zásadami zpracování osobních údajů 

ze strany Pořadatele, s podmínkami shromažďování, zpracovávání, uchovávání 

osobních údajů a dále s právy, které v souvislosti se zpracováváním a uchováváním 

osobních údajů může vůči Pořadateli uplatnit. Pořadatel tak splnil vůči Účastnici 
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informační povinnost dle čl. 13 GDPR. Další informace jsou uvedeny na webových 

stránkách pořadatele: http://www.czumedia.cz/gdpr. 

IX. Obecná ustanovení 
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla. 
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže 

učinit konečné rozhodnutí. 
  

V Praze, dne 31. 3. 2022 

http://www.czumedia.cz/gdpr

