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GO TO E-LEARNING! 
 

Metodika stanovení výherců 

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže v systému ASJA prostuduje e-
modul a následně vyplní Hodnotící formulář pro absolventa distančního vzdělávání (dále jen 
„dotazník“). Okamžikem vyplnění a odeslání dotazníku je soutěžící zařazen do soutěže. 

2. Určení výherců:  

a) Soutěž je v době svého konání rozdělena do 5 soutěžních kol, probíhajících v následujících 
termínech:  

1. kolo: 1. 11. 2014 – 30. 11. 2014  
2. kolo: 1. 12. 2014 – 31. 12. 2014  
3. kolo: 1. 1. 2015 – 31. 1. 2015  
4. kolo: 1. 2. 2015 – 28. 2. 2015  
5. kolo: 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015  

Každé soutěžní kolo začíná v 00:00:00 hod. dne, který je výše uveden jako první den 
příslušného soutěžního kola, a končí v 23:59:59 hod dne, který je výše uveden jako poslední 
den příslušného soutěžního kola. Př. 1. kolo začíná 1. 11. 2014 v 00:00:00 hod a končí 
30. 11. 2014 ve 23:59:59 hod.  

b) Na začátku každého měsíce (prosinec 2014 – duben 2015) budou pořadatelem vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží věcné ceny. Bude losováno ze všech soutěžících, kteří se do soutěže 
řádně zapojili způsobem popsaným v předešlých odstavcích.  

c) Soutěžní registraci uskutečněnou v rámci jednoho konkrétního soutěžního kola nelze 
převést do jakéhokoliv jiného soutěžního kola. Výhru lze získat pouze v soutěžním kole, v 
jehož rámci se soutěžící soutěže zúčastnil, tzn. vyplnil dotazník.  

3. Postup losování:  

a) Podkladem pro hodnocení bude tabulka účastníků soutěže. 

b) Každému účastníku soutěže bude přiděleno číslo dle pořadí, v jakém odeslali dotazník. 

c) V Excelu se náhodně vygenerují tři čísla pomocí funkce RANDBETWEEN. Účastník soutěže, 
kterému bylo přiděleno vylosované číslo, vyhrává. 

d) Generování čísel bude provedeno každý měsíc pouze 1x, nelze ho opakovat. Na 
generování čísel bude dohlížet komise ve složení: 

 Ing. Petra Suchánková (manažerka projektu, zaměstnanec JA) 

 Mgr. Ludmila Havelová (členka ŘV i ŘR, náměstkyně pro vzdělávání JA) 

 Jana Vyskočilová (asistentka ředitele JA)                       
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4. Předání výher: 

Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem, bude danému účastníkovi sdělena do dvou 
týdnů od vyhodnocení soutěže prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s 
nímž se účastník do soutěže zapojil (jde tedy o e-mailovou adresu, kterou vyplnil do 
registračního formuláře v systému ASJA). Výherce je povinen odpovědět na tento e-mail 
s uvedením adresy, na kterou má být zaslána výhra.  

5. Zdokumentování soutěže:  

Každé soutěžní kolo bude písemně zdokumentováno. Zpráva bude obsahovat informace o 
účastnících soutěže včetně přiřazených čísel, datum losování, jména výherců a seznam výher. 
Zpráva bude podepsána všemi členy komise a archivována v rámci projektu „Analýza 
vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů 
a státních zastupitelství“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. 

 

 


