
Pravidla soutěže „Navrhněte nový „OKAL“ 117“ 

Úvodní ustanovení 

Vyhlašovatelem soutěže je společnost RD Rýmařov s.r.o., se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 

Rýmařov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vložka 1783. 

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem 

resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly 

a zavazuje se je dodržovat. 

V roce 1969 byla v rámci zakoupení výrobních postupů objektů lehké prefabrikace dřeva 

od západoevropské firmy „OKAL“ získána i výrobní dokumentace domu, který se stal dalších dvacet 

let fenoménem stavebního trhu. Domů „OKAL“ 117 v původním provedení bylo do devadesátých let 

postaveno 18 000. 

Postupem času firma RD Rýmařov inovovala tento objekt a má ho pořád v nabídce. Stávající 

realizované domy ze sedmdesátých a osmdesátých let prochází rekonstrukcemi. 

Dům „OKAL“ 117, dnes SOLO 117, je vzhledem ke své historii výzvou i pro budoucnost. Firma 

RD Rýmařov ke svému jubileu chce převést tento dům do dalšího období své činnosti a vyhlašuje 

soutěž pro odbornou veřejnost, architekty, projektanty a studenty stavebních fakult na revizi 

tohoto domu s podkrovím podle současných předpisů, zvyklostí a trendů. 

Vítězný dům zařadí firma RD Rýmařov do své nabídky. 

Podmínky soutěže 

Soutěž probíhá na internetu na soutěžní stránce na webu www.rdrymarov.cz 

v termínu od 1. 3. 2019 do 10. 5. 2019 do 23:59 hodin. 

Návrh zaslaný do soutěže musí být vyexportován do souboru PDF a musí obsahovat: 

• kótovaný půdorys přízemí a podkroví, 

• řez domu, 

• pohledy ze čtyř světových stran ve 2D formátu,  

• výpočet energetických parametrů s návrhem primárního a doplňkového zdroje 

energie na vytápění a ohřev teplé vody, v parametrech nulového domu podle 

současné legislativy.  

Vnější rozměry jsou dány původní dispozicí domu, která je k dostupná na webu RD Rýmařov. 

Používané konstrukce jsou rovněž k dispozici na webu RD Rýmařov.                                         

Podklady pro zpracování návrhu jsou k dispozici na webu www.rdrymarov.cz 

Výhry a výherci 

Výherce soutěže vybere na základě zaslaných podkladů odborná porota, jejíž složení bude 

zveřejněno 10. 5. 2019. 

https://www.rdrymarov.cz/soutez-pro-architekty
https://www.rdrymarov.cz/solo-117
https://www.rdrymarov.cz/
http://www.rdrymarov.cz/


Vítězný návrh bude ohodnocen finanční částkou 80 000 Kč a bude zařazen do nabídky 

typových domů RD Rýmařov. 

Oznámení výherců a podmínky získání výher 

• Výherce bude oznámen na stránce RD Rýmařov www.rdrymarov.cz, nejpozději v den konání 
oslav, a to 28. 6. 2019. 

• Výherci bude kontaktován na e-mail, který uvedl při registraci do soutěžního formuláře, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže. 

• Výherce, který do 5 pracovních dnů po odeslání informace o výhře emailem nezareaguje na 
tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. 

• Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení 
emailového účtu ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů 
nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu 
k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry, a to prostřednictvím zaslaného 
emailu na registrovanou emailovou adresu. 

• Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže. 

• Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 

• Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat 
jiné plnění. 

Osobní údaje 

• Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu 
za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další 
obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele. 

• V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu 
jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na 
webových stránkách organizátora a pořadatele. 

• Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu 
a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených 
pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této 
soutěže. 

• Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení 
s osobou výherce k marketingovým účelům. 

• Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další 
osobní údaje soutěžícího. 

• Soutěžící dále účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s tím, že soutěžní PDF soubor může 
být zveřejněn za účelem další propagace pořadatele, a to zejména na sociálních 
sítích, webových stránkách a vydaných tiskovinách a může být zařazen do nabídky 
produktů pořadatele a být dále prodáván. 

https://www.rdrymarov.cz/


• Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, 
a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle 
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, 
a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je 
účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi. 

Ostatní ustanovení a podmínky  

• Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky 
soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to 
s účinností ode dne 1. 3. 2019. O případných změnách bude pořadatel a organizátor 
informovat prostřednictvím webové stránky www.rdrymarov.cz  

• Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé 
nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla 
napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže 
vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která 
soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se 
soutěžními pravidly či podmínkami. 

• Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

• V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem 
řídí právním řádem České republiky. 

 

http://www.rdrymarov.cz/

