
Pravidla soutěže 

„Vyhraj výčep!“ 

Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Vyhraj výčep!“ (dále jen „Soutěž“). Soutěž 

probíhá společně na území České a Slovenské republiky. Tento dokument je jediným dokumentem, 

který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže ve vztahu k soutěžícím na území České republiky. 

Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

pořadatelem soutěže a zveřejněných na stránkách Soutěže https://pivovary-

staropramen.cz/vyhrajvycep. (dále jen „Pravidla“) 

Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních 

materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže. 

1. Pořadatel a Technický správce Soutěže:  

1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 

43/84, PSČ 150 00, IČO: 24240711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 196337 (dále také jen jako „Pořadatel“). Pořadatel podniká mj. v oboru 

pivovarnictví a sladovnictví a v rámci tohoto odvětví je vázán mimo jiné přísnými samoregulačními 

etickými principy. S ohledem na požadavky samoregulačních norem nelze komerční aktivity 

Pořadatele směřovat na spotřebitele mladší 18 let. Tito jsou ze Soutěže vyloučení! 

1.2. Technické zabezpečení Soutěže zajišťuje společnost Brainz Disruptive s.r.o., IČO: 278 69 032, se 

sídlem Fibichova 13/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 122935 (dále jen „Provozovatel technického zajištění“). 

2. Doba a místo konání Soutěže; soutěžní produkty; infolinka:  

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 11. 2022 00:00:00 do 31. 12. 2022 23:59:59 (dále také jen jako 

„Doba konání Soutěže“).  

2.2. Soutěž probíhá ve vybraných velkoobchodních prodejnách, v jejichž nabídce budou promočně 

označené produkty. (dále společně jen „Místo konání Soutěže“).  

2.3. Vstup do Soutěže probíhá prostřednictvím QR kódu umístěného zespoda na papírovém límci 

soutěžních produktů. 

2.4. Soutěžními produkty se rozumí pivo vyráběné/distribuované Pořadatelem a prodávané v 15 l 

soudcích pod značkou Staropramen, Ostravar, Mustang, Pardubický pivovar. Tyto soudky jsou 

promočně označeny papírovým límcem kolem víčka. (dále jen „Soutěžní produkty“)  

3. Účast v Soutěži a mechanika Soutěže:  

3.1. Soutěže se s výjimkou uvedenou v bodě 5 odst. 5.1. pravidel může zúčastnit každá fyzická osoba 

starší 18 let, která je způsobilá ve smyslu ust. § 31 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k účasti v 

této Soutěži a která v Době konání Soutěže splní následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):  

3.2. Soutěžící má doručovací adresu na území ČR nebo SR, zakoupí 1 nebo více kusů Soutěžních 

produktů. Soutěžící je povinen si o soutěžním nákupu uchovat doklad - účtenku z elektronické 

pokladny, na které bude uveden seznam a počet zakoupených Soutěžních produktů, v ČR fiskální 

identifikační kód účtenky (FIK) nebo na Slovensku unikátný identifikátor dokladu (UID), bezpečnostní 



kód poplatníka (BKP), dále pak datum a čas provedení soutěžního nákupu (dále jen „Soutěžní 

účtenka" nebo „Účtenka“). Pokud provozovna nevydává účtenky s FIK/UID kódem, použije se 

účtenka jednoduchá nebo faktura.   

 

3.3. Soutěžící naskenuje prostřednictvím chytrého telefonu QR kód umístěný na papírovém límci 

nacházející se pod víčkem Soutěžního produktu, který jej přesměruje na stránku Soutěže, na které 

Soutěžící zadá svůj email, telefonní číslo, jméno, příjmení a kód z účtenky (FIK v České republice nebo 

UID na Slovensku) a zodpoví tipovací otázku, prostřednictvím čehož vstupuje do Soutěže (dále jen 

„Registrace do Soutěže“). Pokud Soutěžící neobdrží účtenku s FIK/UID kódem, použije pro účely 

Soutěže jednoduché pořadové číslo účtenky nebo faktury, která dokládá nákup.  

Tipovací otázka zní: Kolik kroků ujde sládek Honza Špaček 5.1.2023 během své pracovní doby (8,5 

hod.) při obchůzkách pivovaru? (Měřeno mobilní aplikací.) 

 

3.4. Vyhodnocení soutěže bude probíhat 6.1.2023 v sídle Pořadatele. Výhercem se stávají celkem tři 

Soutěžící za ČR i SR dohromady, kteří co nejpřesněji odpoví na tipovací otázku uvedenou na stránce 

Soutěže. V případě shodnosti tipů se na lepší pořadí dostává soutěžící, který odpověděl dříve. Každý 

Soutěžní produkt má vlastní unikátní kód pro přihlášení, aby mohl Soutěžící, který zakoupí více 

Soutěžních produktů, vícekrát tipovat. V případě výhry obdrží Soutěžící na uvedený email výherní 

zprávu se specifikací výhry. Výherní zprávy se budou rozesílat od 6.1.2023 do 15.1.2023.  

Soutěžící vyjadřuje účastí v Soutěži svůj souhlas s tím, aby mu byly zasílány informace týkající se 

Soutěže a jejího vyhodnocení na email, který uvedl při registraci do Soutěže.  

 

4. Výhry v Soutěži  

4.1. Výhru v Soutěži vyhrávají ti Soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito Pravidly 

pro získání stanovených výher.  Předmět výhry v Soutěži je: 3x mobilní výčep od firmy Lindr 

v hodnotě 12 000 Kč. 

4.2. Soutěžící může vyhrát v rámci celé Soutěže vždy pouze jednu výhru. Tzn. že jeden Soutěžící může 

během celé Soutěže získat maximálně 1× výčep. Soutěžící se může účastnit soutěže s více tipy (počet 

zakoupených Soutěžních produktů opravňuje Soutěžícího ke stejnému počtu tipů). 

4.3. Výhry jsou rozdělené pro jednotlivé státy následovně: 3 společné výhry pro Českou republiku i 

Slovensko.  

4.4. Výherce obdrží informaci o své výhře nejpozději do 15 dnů od ukončení Doby konání soutěže na 

telefonní číslo nebo email zadané výhercem při registraci do Soutěže. V případě, že se Pořadateli 

nepodaří spojit s kterýmkoliv výhercem do 7 dnů ode dne zaslání oznámení o výhře, výhra propadá 

ve prospěch Pořadatele, který rozhodne o jejím dalším využití.  

4.5. Výhry budou zasílány přímo pořadatelem Soutěže nejpozději do 31.1.2023.prostřednictvím 

dopravní společnosti. Náklady na dopravu hradí Pořadatel. 

5. Osoby vyloučené ze Soutěže:  

5.1. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli či 

Technickému správci nebo k dodavatelům pověřeným Pořadatelem k zajištěním této Soutěže, nebo 



k jejich spřízněným osobám, nebo společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a dále 

blízké osoby výše uvedených osob. 

 

6. Získání výhry v Soutěži a předání výhry  

6.1. Výherce obdrží výhru přímo od Pořadatele po předchozím potvrzení adresy a času s využitím 

dopravní společnosti.  

Na Soutěžní účtenku, která nesplňuje podmínky podle čl. 3.2 těchto Pravidel, nebude při výběru 

výherce pro účely udělení výher brán zřetel. 

6.2. Jeden Soutěžící se může Soutěže účastnit opakovaně, vždy ale s nákupem dalšího Soutěžního 

produktu, přičemž ale může získat pouze jednu výhru.  

6.3. Výherce je povinen na výzvu Provozovatele technického zabezpečení prokázat řádné zakoupení 

Soutěžních produktů. Řádným zakoupením Soutěžních produktů se rozumí zejména takové jednání, 

které není v rozporu s dobrými mravy. Pokud výherce nesplní podmínky těchto Pravidel, je takový 

výherce ze Soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá bez náhrady Pořadateli. 

6.4. Pořadatel nebo Správce technického zabezpečení jsou oprávněni před předáním výhry a kdykoliv 

v průběhu Soutěže i po jejím skončení (do doby kompletního vypořádání Soutěže) žádat od 

Soutěžícího doložení originálních Účtenek a případně jiný způsob doložení, že Soutěžící splnil tato 

Pravidla. Pokud Soutěžící na takovou výzvu nebude reagovat, nebo požadované doklady nedoloží do 

10 dnů ode dne doručení žádosti o jejich předložení, zaniká mu právo na výhru a výhra nebude 

předána, resp. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a případná výhra propadá bez náhrady 

Pořadateli, který rozhodne o jejím případném dalším využití.  

6.5. Výherci nevzniká při převzetí výhry povinnost platit srážkovou či jinou daň.  

 

7. Všeobecná ustanovení  

7.1. Registrací do Soutěže projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se tato 

Pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který nesplní podmínky stanovené těmito pravidly, bude 

ze Soutěže vyloučen a jeho případný nárok na výhru bez náhrady zaniká ve prospěch Pořadatele, 

který rozhodne o jejím dalším užití. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla 

Soutěže, bude ze Soutěže vyřazen; stejně tak budou vyřazeny opakované registrace jednoho 

Soutěžícího s totožným Soutěžním produktem a ponechána bude pouze registrace první.  

7.2. Nebezpečí vzniku škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí. Pořadatel ani 

Technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním 

výher a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v 

souvislosti s užíváním výhry.  

7.3. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. 

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a obdobné 

hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich 

dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito Pravidly.  

7.5. Výhru není možné měnit za jiný typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný 

soudní cestou.  



7.6. Jakékoli vyobrazení výher na promočních materiálech je ilustrativní.  

7.7. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.  

7.8. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový 

Soutěžící porušoval tato Pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat 

výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst Pořadatele,  

nebo Správce technického zabezpečení nebo jiného Soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně 

podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. 

Případné námitky proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou 

v čl. 1.1. těchto Pravidlech, nebo na e-mail vanocni.soutez@staropramen.com, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od skončení Soutěže. Námitky podané později nebudou 

brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.  

7.9. Jediná platná Pravidla v úplném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické 

podobě na stránkách Soutěže http://pivovary-staropramen.cz/vyhrajvycep. 

7.10. Výhra v Soutěži není pivního charakteru, ale slouží k servírování piva. Vychutnávejte 

zodpovědně.  

7.11. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s 

účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní 

inspekce a Slovenská obchodná inšpekcia, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz a www.soi.sk) 

Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto 

řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor 

vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení 

spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.  

7.12. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení 

sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 

mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb. a 420/2004 Z.z, o mediaci, ani 

rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb. a 335/2014 Z.z., o spotřebitelském rozhodčím řízení a 

jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 

inspekci či na soud. 

7.13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání 

Soutěže nebo Soutěž zrušit, o čemž bude informovat na webové stránce Soutěže.  

7.14.     Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s tímto úplným zněním pravidel Soutěže. 

 

8. Zpracování osobních údajů  

8.1  Registrací do Soutěže Soutěžící vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito úplnými 

Pravidly Soutěže a zároveň uděluje Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 

2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo za účelem vedení a 

vyhodnocení Soutěže.  

http://pivovary-staropramen.cz/vyhrajvycep
http://www.coi.cz/
www.soi.sk


V případě výhry uděluje výherce společně s odesláním svých osobních údajů pro účely čerpání výhry 

Pořadateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 

datum narození, doručovací adresa, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo, a to na dobu 

nezbytně nutnou pro vypořádání výher v Soutěži.  

V případě výhry, jejíž hodnota přesahuje 10 000 Kč, navíc také udělí Soutěžící souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště, za 

účelem odvedení srážkové daně z výhry pořadatelem.  

 

8.2   Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení a 

vypořádání Soutěže.  

Pokud je souhlas odvolán, popř. po vypořádání Soutěže, bude zpracováván pouze omezený rozsah 

údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce osobních údajů (z důvodu případné 

kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek), déle 

pouze, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.  

 

8.3  Soutěžící zároveň bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou v rozsahu a k účelům výše uvedeným 

zpracovávány i prostřednictvím dalších zpracovatelů – provozovatele SMS služby, Technického 

správce. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě správce – Pořadatele Soutěže a výše uvedených 

zpracovatelů dále zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené 

Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování Soutěží, doručovatelské společnosti, 

dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci, apod.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící je povinen poskytnout osobní údaje přesné a 

pravdivé a jejich případnou změnu oznámit bez zbytečného odkladu Pořadateli.   

 

8.4 Soutěžící, jakožto subjekt osobních údajů, má zejména následující práva: 

právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou jeho 

osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu 

byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 

zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut, 

právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů, 

právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve 

strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních 

údajů, 

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných 

právních předpisů o ochraně osobních údajů. 



 

8.5  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Pořadateli, 

a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím předáním. 

8.6  Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v 

Soutěži stanovené těmito Pravidly Soutěže. Případné porušení pravidel Soutěže může mít za následek 

vyloučení Soutěžícího ze Soutěže.  

8.7 Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je transparentní.  

Způsob zpracování je manuální a automatický.  

 

8.8 Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat elektronicky 

na e-mailové adrese vanocni.soutez@staropramen.com nebo doručením písemného odvolání na 

adresu sídla Pořadatele uvedenou v bodě 1.1 těchto pravidel; na uvedených kontaktech je také 

možné uplatnit ostatní práva Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící 

obrátit na Pořadatele elektronicky na e-mailové adrese vanocni.soutez@staropramen.com nebo v 

sídle Pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může Soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné 

dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat 

stížnost. Zadavatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se Soutěžící chce 

obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit 

https://staropramen.cz/pravidla-stranek. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými 

v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má 

přednost ustanovení těchto pravidel Soutěže. 

 

 

V Praze dne 19.9.2022 

 

 

mailto:vanocni.soutez@staropramen.com

