
  

Pravidla soutěže „Ostravar 2020“ 
 

Úvodní ustanovení 
 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Ostravar 2020“ (dále jen „Soutěž“). Soutěž 
probíhá na území České republiky. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla uvedené Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím. 
Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

Pořadatelem soutěže. 
 
 

1. Pořadatel; Organizátor 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, jež je zapsána 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 přísnými 
samoregulačními etickými principy. S ohledem na požadavky samoregulačních norem nelze 
komerční aktivity pořadatele směřovat na spotřebitele mladší 18 let. 

 
1.2. Organizátorem Soutěže je EverWhere s.r.o., IČO: 24665061, se sídlem Bartoškova 1448/26, 

Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 164495 (dále také jen jako „Organizátor“). 

 
1.3. Technické zabezpečení Soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 27635007, 

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním 
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120434 (dále také jen jako „Technický 
provozovatel“). 

 
 

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

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2020 00:00:00 do 29. 7. 2020 23:59:59 (dále také jen jako 
„Doba konání Soutěže“). Doba konání Soutěže je rozdělena do jednotlivých herních kol 
následovně: 

 

Herní kolo Od Do 

1 01.07.2020 00:00:00 07.07.2020 23:59:59 

2 08.07.2020 00:00:00 14.07.2020 23:59:59 

3 15.07.2020 00:00:00 21.07.2020 23:59:59 

4 22.07.2020 00:00:00 29.07.2020 23:59:59 

 
2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo Dobu trvání Soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či 

zkrátit, pravidla Soutěže změnit anebo Soutěž zrušit. 
 

2.3. Soutěž probíhá současně ve 2 různých mechanikách specifikovaných níže. 
 

2.4. Soutěž pro Mechaniku 1 probíhá v běžné obchodní síti mimo hostinská zařízení na území 
České republiky, kde se prodávají níže specifikované Soutěžní produkty, a Soutěž pro 
Mechaniku 2 probíhá v 50 vybraných hostinských zařízeních, jejichž výčet je uveden na 
Stránkách Soutěže a rovněž na konci těchto pravidel (dále jen „Místo konání Soutěže“). 
Registrace do Soutěže probíhá prostřednictvím webových stránek www.ostravar.cz/soutez 
(dále jen „Stránky Soutěže“) 

 
2.5. Soutěžními produkty se rozumí pivo Pořadatele prodávané pod značkou Ostravar. 
2.6. Konkrétně jde o produkty: 

 Ostravar Original 0,5 l lahev 
 Ostravar 12 0,5 l lahev 
 Ostravar 12 0,5 l plechovka 

http://www.ostravar.cz/soutez


  

 Ostravar 11 0,5 l lahev 
 Čepovaný Ostravar Original 0,5 l 
 Čepovaný Ostravar 12 0,5 l 

 
(dále jen „Soutěžní produkty“) 

 
 

2.7. Pro účely této Soutěže zřídil Pořadatel infolinku na tel. čísle +420 296 363 190 a e-mailu 
soutez@ostravar.cz. Cena hovoru na infolinku je volajícímu účtována dle podmínek a tarifů, 
které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telefonní infolinka je v 
provozu po celou dobu trvání Soutěže, a to během pracovních dnů v době 8:00–16:00 hod. 
Mimo tuto dobu je na telefonní infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat 
o provozní době telefonní infolinky. 

 

3. Mechanika Soutěže: 
 

3.1. Zájemce o účast v Soutěži se do Soutěže zapojí tím způsobem, že v Době konání Soutěže si 
vytvoří účet na Stránkách Soutěže (dále také jen jako „Účet“) prostřednictvím řádně, pravdivě 
a úplně vyplněného registračního formuláře a zúčastní se alespoň jedné z níže uvedených 
mechanik Soutěže (dále jen „Soutěžící“): 

 
3.1.1. Mechanika 1 – nákup v běžné obchodní síti (dále jen „Mechanika 1“): 

 
 Zakoupí v Době konání Soutěže v běžné obchodní síti mimo hostinská zařízení 

alespoň 4 ks Soutěžních produktů (lahvová anebo plechovková piva Ostravar – je 
povolena libovolná kombinace obchodních balení). 

 Přihlásí se ke svému Účtu a v rámci příslušného formuláře a uloží na Stránky Soutěže 
foto platného daňového dokladu prokazující nákup minimálně 4 ks Soutěžních 
produktů (dále také jen jako „Účtenka“) V rámci schválení Účtenky je zkontrolována 
unikátnost Účtenky na základě prvních 8 pozic BKP kódu z Účtenky (dále také jen jako 
„Soutěžní kód“). Účtenka prochází automatizovanou kontrolou nejpozději do 12:00 
následujícího pracovního dne, kdy probíhá kontrola čitelnosti a unikátnosti Účtenky (že 
nebyla v soutěži ještě použita) a zároveň, zda obsahuje alespoň 4 ks Soutěžních 
produktů. V případě, že systém neuzná účtenku, jako platnou je vyřazena ze Soutěže 
a Hlasování. 

 Ponechá si a v případě výhry ve smyslu čl. 6. tohoto úplného znění pravidel Soutěže 
předloží na vyzvání Organizátorovi originál Účtenky. 

 Soutěžící je oprávněn použít pro účast v Soutěži každou Účtenku pouze právě jednou 
za celou dobu konání Soutěže. 

 
Vizualizace první 8 znaků BKP kódu k Soutěži na účtence 

 

 Soutěžící může dát současně s vložením každé jedné Účtenky do Soutěže jeden hlas 
jednomu z pěti Pořadatelem nominovaných projektů programu z OstraVy. Hlasování o 
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vítězných projektech není podmínkou účasti v Soutěži. Představení nominovaných 
projektů a podrobná pravidla pro výběr vítězných projektů jsou uvedena na Soutěžním 
webu. Z nominovaných projektů budou po skončení Soutěže vybrány tři vítězné 
projekty, z čehož dva budou vybrány právě na základě dosaženého počtu hlasů od 
Soutěžících a jeden bude vybrán porotou Pořadatele. Vyhlášení vítězných projektů 
proběhne na Stránkách Soutěže. Pořadatel konstatuje, že hlasování o vítězných 
projektech je dobrovolné, z případného hlasování nevzniká Soutěžícímu nárok na 
žádnou výhru a rozhodnutí Soutěžícího, zda se zúčastní či nezúčastní hlasování o 
vítězném projektu, nemá žádný vliv na získání či nezískání výhry dle bodu 4 těchto 
Pravidel.   

 
3.1.2.  Mechanika 2 – nákup v hostinském zařízení (dále jen „Mechanika 2“): 

 
 Zakoupí v jednom z 50 vybraných hostinských zařízení, jejichž výčet je uveden na 

Stránkách Soutěže a rovněž na konci těchto pravidel (dále jen „POC“), alespoň 2 ks 
Soutěžních produktů. 

 Od zástupce POC obdrží za každé 2 Soutěžní produkty 1 voucher se stíracím polem 
(dále také jen jako „Voucher“) s unikátním kódem (dále jen „Kód Voucheru“). 

 Přihlásí se ke svému Účtu a v rámci příslušného formuláře vyplní Kód Voucheru. 
 Ponechá si a v případě výhry ve smyslu čl. 4.4. tohoto úplného znění pravidel Soutěže 

předloží na vyzvání Organizátorovi originál Voucheru. 
 Soutěžící je oprávněn použít pro účast v Soutěži každý Kód Voucheru pouze právě 

jednou za celou Dobu konání Soutěže. 
 Soutěžící může dát současně s vložením každého jednoho Kódu z Voucheru do 

Soutěže  jeden hlas jednomu z pěti Pořadatelem nominovaných projektů programu  
z OstraVy. Hlasování o vítězných projektech není podmínkou účasti v Soutěži. 
Představení nominovaných projektů a podrobná pravidla pro výběr vítězných projektů 
jsou uvedena na Soutěžním webu. Z nominovaných projektů budou po skončení 
Soutěže vybrány tři vítězné projekty, z čehož dva budou vybrány právě na základě 
dosaženého počtu hlasů od Soutěžících a jeden bude vybrán porotou Pořadatele. 
Vyhlášení vítězných projektů proběhne na Stránkách Soutěže. Pořadatel konstatuje, 
že hlasování o vítězných projektech je dobrovolné, z případného hlasování nevzniká 
Soutěžícímu nárok na žádnou výhru a rozhodnutí Soutěžícího, zda se zúčastní či 
nezúčastní hlasování o vítězném projektu, nemá žádný vliv na získání či nezískání 
výhry dle bodu 4 těchto Pravidel.   
 

 
 

3.2. Každý Soutěžící může svou účast v jednotlivých mechanikách libovolně kombinovat a účastnit 
se jich najednou. 
 

3.3. Počet Hlasů, Kódů Voucherů a Účtenek předaných prostřednictvím Účtu není omezen.  
 

3.4. Každý Soutěžící je oprávněn založit si pouze jeden Účet. 
 

3.5. Účtenky a Vouchery, se kterými se Soutěžící zapojil do soutěže, je Soutěžící povinen uschovat 
pro účely pozdějšího doložení nákupu daného Soutěžního produktu. Pořadatel a/nebo 
Organizátor má právo požadovat po Soutěžícím doložení Účtenky nebo Voucheru za nákup 
Soutěžního produktu, kdy bez doložení Účtenky nebo Voucheru ztrácí Soutěžící bez náhrady 
nárok na účast v Soutěži a nárok výhru a případné výhry v takovém případě propadají 
Pořadateli. Pořadatel nebude akceptovat Účtenky a Vouchery poškozené či jinak 
znehodnocené nebo upravené, jakož ani nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména 
neprokazující nákup Soutěžních produktů se stanovenými parametry. Soutěžící předá 
Účtenku a/nebo Voucheru Pořadateli tak, že uloží fotokopii Účtenky a/nebo Voucheru po 
přihlášení ke svému Účtu na Stránce Soutěže. Fotokopie Účtenky a/nebo Voucheru vždy musí 
jasně a prokazatelně zobrazovat všechny údaje prokazující soulad s těmito pravidly. Údaje na 
fotokopii nesmí být žádným způsobem měněny nebo upravovány. Organizátor si vyhrazuje 
právo na vyžádání si originálů Účtenek a/nebo Voucherů od výherců. Po provedení kontroly 
originálu Účtenky a/nebo Voucheru, budou tyto výherci vráceny. Organizátor má také právo 
vyžádat si od Soutěžícího všechny originály Účtenek a/nebo Voucherů, se kterými se účastnil 
Soutěže. 



  

 
 
 

4. Výhry v Soutěži 
 

4.1. Výhru v Soutěži vyhrávají ti Soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito 
pravidly Soutěže pro získání stanovených výher. 
 

4.2. Výhry jsou rozdělené pro jednotlivé mechaniky následovně: 
 

4.2.1. Do Mechaniky 1 (nákup v běžné obchodní síti) jsou vloženy výhry: 
 

4.2.1.1. Výhry kategorie 1 (celkem 8 výher): 
 Výbava na léto zahrnující: gril, slunečník, sudy piva a výčepní zařízení blíže 

specifikované níže: 
– Gril Weber – Gril na dřevěné uhlí Master-TouchGBS E-5750 černý s 

vestavěným teploměrem na poklopu. Rozměry při zavřeném poklopu 
107 cm v x 65 cm š x 72 cm h. Gril je nutné používat v souladu s 
návodem a pokyny výrobce. 

– Výčepní zařízení značky Lindr -  PYGMY 25/K Exclusive s vestavěným 
vzduchovým kompresorem je určeno k profesionálnímu chlazení piva, 
stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva v domácím prostředí a 
na menších zahradních akcích. Zařízení dodáno s narážečem Lindr 
plochý 1ks, DM F5/8x9,5mm 1ks, DM F5/8x8mm1ks, Hadice 6,7 x 
9,5mm nápojová 2m, Hadice 6 x 8mm vzduchová 2m. Výčepní zařízení 
je nutné používat v souladu s návodem a pokyny výrobce. 

– Slunečník Ostravar – Velikost slunečníku 3,5 m š x3,5 m h, včetně 
závaží. Slunečník je nutné používat v souladu s návodem a pokyny 
výrobce. 

– 5x sud Ostravar – Ostravar 12 Keg 50l, Ostravar Original Keg 50l, 
Ostravar Mustang Keg 30l, Ostravar Černá Barbora Keg 20l, Ostravar 
12 Keg 30l. Společně s hlavní výhrou bude z důvodu zachování kvality 
a maximální trvanlivosti produktů předán pouze 1 ks sudu, a to 
Ostravar 12 Keg 50l, pro ostatní sudy budou výherci předány poukazy 
s platností do 31. 7. 2021 do Pivní pohotovosti v Ostravě, kde si bude 
moct výherce zbylé sudy osobně vyzvednout. Vratná záloha za 
předaný sud s hlavní výhrou zůstává výherci. Výhra je doporučena ke 
sdílené konzumaci a Pořadatel nedoporučuje konzumaci více jak 2 piv 
denně na zletilou osobu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
konzumujícího.  Produkt je určen osobám starším 18 let. 

 
4.2.1.2. Výhry kategorie 2 (celkem 222 výher): 

 50x Mikina Ostravar 
 50x Tričko Ostravar 
 80x Batoh Ostravar 
 42x Poukaz do Ostravarny v hodnotě 500 Kč. Platnost poukazu je limitována 

do 31. 7. 2021 a nevzniká nárok na náhradní plnění, popř. peněžitou hodnotu 
nevyčerpaného plnění. Poukaz je určen osobám starším 18 let. 
 

4.2.1.3. Výhry kategorie 3 (celkem 222 výher): 
 Ostravar 12 0,5 plech 24 ks v obchodním balení tray + 2 půllitry Ostravar. 

Výhra je doporučena ke sdílené konzumaci a Pořadatel nedoporučuje 
konzumaci více jak 2 piv denně na zletilou osobu s přihlédnutím ke zdravotnímu 
stavu konzumujícího. Produkt je určen osobám starším 18 let. 
 

4.2.2. Do Mechaniky 2 (nákup v hostinském zařízení) jsou vloženy výhry: 
 

 4x Roční konzumace piva ve vybraném podniku zdarma - Poukaz na 365 ks 0,5 l 
čepovaný Ostravar 12 v jednom z 50 Soutěžních podniků (viz Seznam 50 hostinských 
zařízení POC). Podnik, pro který bude poukaz vystaven, bude vybrán samotným 



  

Výhercem. Výhra je doporučena ke sdílené konzumaci a Pořadatel nedoporučuje 
konzumaci více jak 2 piv denně na zletilou osobu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
konzumujícího. Platnost voucheru je limitována do 1. 8. 2022 a v případě nevyužití 
voucheru nevzniká nárok na náhradní plnění ani na peněžitou hodnotu nevyčerpaného 
plnění. Výhra je určena osobám starším 18 let. 

 20x Mikina Ostravar 
 20x Tričko Ostravar 
 20x Batoh Ostravar 
 20x Poukaz do Ostravarny v hodnotě 500 Kč. Platnost poukazu je limitována do 

31. 7. 2021 a nevzniká nárok na náhradní plnění, popř. peněžitou hodnotu 
nevyčerpaného plnění. Poukaz je určen osobám starším 18 let. 

 20x Ostravar 12 0,5 plech 24 ks v obchodním balení tray + 2 půllitry Ostravar. 
Výhra je doporučena ke sdílené konzumaci a Pořadatel nedoporučuje konzumaci 
více jak 2 piv denně na zletilou osobu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
konzumujícího.Produkt je určen osobám starším 18 let. 

 
 

5. Účastník Soutěže: 
 

5.1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou pro účely 
doručení výher na území České republiky, která splní všechny podmínky zapojení se do 
Soutěže. 

 

5.2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k 
Organizátorovi, Pořadateli, Technickému provozovateli nebo k agenturám pověřeným 
zajištěním této Soutěže, nebo společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a 
dále příbuzní výše uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti v 
Soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí (Soutěžní produkty), s výjimkou 
vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné. 

 

 

6. Získání výhry v Soutěži a předání výher 
 

6.1. Výhry budou přidělovány po skončení každého Herního kola, a to prostřednictvím 
automatického náhodného výběru (dále jen „Slosování“), nejpozději do 24 hodin po jeho 
skončení, a to ze všech platných Účtenek a Kódů  Voucherů předaných Provozovateli v daném 
Herním kole. Každý Soutěžící má právo v rámci jednoho Herního kola v rámci každé 
mechaniky získat maximálně pouze jednu výhru z výčtu výher uvedeného v bodě 4 těchto 
pravidel.  
 

6.2. Jeden Soutěžící se může Soutěže účastnit opakovaně vždy s novou Účtenkou nebo Kódem  
Voucheru.  

 
6.3. Slosování je rozděleno dle Soutěžních mechanik dle čl. 4.1.1 a čl. 4.1.2. tohoto úplného znění 

pravidel. 
 
6.3.1.  Způsob Slosování - Mechanika 1 – nákup v běžné obchodní síti  

 
 Právě každá jedna Účtenka předaná Soutěžícím v daném Herním kole v souladu 

s pravidly Soutěže zajišťuje Soutěžícímu jednu účast ve Slosování o výhru 
kategorie 3. V případě, že Soutěžící předá Pořadateli alespoň dvě Účtenky (dále 
jen „Limit kategorie 2“), účastní se také Slosování o výhru kategorie 2. Každá 
další Účtenka předaná Soutěžícím nad počet daný Limitem kategorie 2 zajišťuje 
Soutěžícímu další jednu účast ve Slosování o výhru kategorie 2 a o výhru 
kategorie 3. V případě, že Soutěžící předá Pořadateli alespoň tři Účtenky (dále 
jen „Limit kategorie 1“), účastní se také Slosování o výhru kategorie 1.  Každá 
další Účtenka předaná Soutěžícím nad počet daný Limitem kategorie 1 zajišťuje 
Soutěžícímu další jednu účast ve Slosování o výhru kategorie 1, kategorie 2 a 
kategorie 3. 



  

Příklad: Při nahrání jedné Účtenky je Soutěžící 1x ve slosování o výhru kategorie 
3. Pokud Soutěžící v rámci jednoho Soutěžního kola nahraje dvě Účtenky, je 
Soutěžící 2x ve slosování o výhru kategorie 3 a 1x ve slosování o výhru kategorie 
2. Pokud Soutěžící v rámci jednoho Soutěžního kola nahraje tři Účtenky, je 
Soutěžící 3x ve slosování o výhru kategorie 3, 2x ve slosování o výhru kategorie 
2 a 1x ve slosování o výhru kategorie 1. Pokud Soutěžící v rámci jednoho 
Soutěžního kola nahraje čtyři Účtenky, je Soutěžící 4x ve slosování o výhru 
kategorie 3, 3x ve slosování o výhru kategorie 2 a 2x ve slosování o výhru 
kategorie 1. 
 

6.3.1.1. Účast ve slosováních o výhry v jednotlivých kategoriích je vázána na počet 
jednotlivých uložených účtenek splňujících podmínky stanovené v článku 3. těchto 
pravidel (Mechanika Soutěže). Nelze sčítat nákupy Soutěžních produktů zachycené 
na vícero účtenkách, ani dělit či uplatňovat vícekrát účtenky potvrzující nákup více 
kusů Soutěžních výrobků, než je požadované minimum pro uložení Účtenky do 
Soutěže. 

 
6.3.1.2. Výčet a počet Výher v jednotlivých Herních kolech Mechaniky 1 je následující: 

 

Herní 
kolo 

Od Do 
Počet výher 
kategorie 3 

Výčet a počet výher kategorie 2 
Počet výher 
kategorie 1 

1 
01.07.2020 

00:00:00 
07.07.2020 

23:59:59 55 
12x tričko, 22x batoh, 12x mikina, 
10x poukaz do Ostravarny 2 

2 
08.07.2020 

00:00:00 
14.07.2020 

23:59:59 55 
12x tričko, 22x batoh, 12x mikina, 
10x poukaz do Ostravarny 2 

3 
15.07.2020 

00:00:00 
21.07.2020 

23:59:59 55 
12x tričko, 22x batoh, 12x mikina, 
10x poukaz do Ostravarny 2 

4 
22.07.2020 

00:00:00 
29.07.2020 

23:59:59 57 
14x tričko, 14x batoh, 14x mikina, 
12x poukaz do Ostravarny 2 

 
6.3.1.3. Soutěžící může vyhrát v rámci 1 Herního kola pouze 1 výhru z dané kategorie. 

 
6.3.1.4. Soutěžící může vyhrát v rámci kategorie 2 pouze 1 druh výhry.  

 
6.3.2.  Způsob Slosování - Mechanika 2 - (nákup v hostinském zařízení) 

 
 Právě každý jeden Soutěžní kód na jednotlivém Soutěžním Voucheru předaný 

Soutěžícím v daném Herním kole v souladu s pravidly soutěže zajišťuje 
Soutěžícímu jednu účast ve Slosování o výhru. 
 

6.3.2.1. Výčet a počet Výher v jednotlivých Herních kolech Mechaniky 2 je následující: 
 

Herní 
kolo 

Od Do 
Počet 
výher 
kategorie 3 

Výčet a počet výher kategorie 2 
Počet výher 
kategorie 1 

1 
01.07.2020 

00:00:00 
07.07.2020 

23:59:59 5 
5x tričko, 5x batoh, 5x mikina, 5x 
poukaz do Ostravarny 1 

2 
08.07.2020 

00:00:00 
14.07.2020 

23:59:59 5 
5x tričko, 5x batoh, 5x mikina, 5x 
poukaz do Ostravarny 1 

3 
15.07.2020 

00:00:00 
21.07.2020 

23:59:59 5 
5x tričko, 5x batoh, 5x mikina, 5x 
poukaz do Ostravarny 1 



  

4 
22.07.2020 

00:00:00 
29.07.2020 

23:59:59 5 
5x tričko, 5x batoh, 5x mikina, 5x 
poukaz do Ostravarny 1 

 
6.3.2.2. Soutěžící může vyhrát v rámci 1 Herního kola pouze 1 výhru z dané 

kategorie. 
6.3.2.3. Soutěžící může v rámci Kategorie2 vyhrát pouze 1 druh výhry. 

 
6.4. O své výhře bude Soutěžící vyrozuměn s využitím e-mailu použitého při registraci do soutěže. 

Podmínkou předání výhry je předání kontaktních (doručovacích) údajů výherce současně s 
výslovným souhlasem se zpracováním těchto údajů pro účely předání výhry a za účelem 
případného ověření řádného nabytí Soutěžních produktů. Technickému provozovateli, a to 
prostřednictvím Stránek Soutěže. V případě, že během 5 kalendářních dní od skončení 
předchozího Herního kola výherce nepředá svoje kontaktní údaje, ztrácí nárok na výhru a 
výhra propadá bez náhrady Pořadateli. 
 

6.5. Výherce je povinen na výzvu Technického provozovatele Soutěže prokázat řádné nabytí 
Soutěžních produktů. Řádným nabytím 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. 
 

6.6. Pořadatel, Organizátor nebo Technický provozovatel jsou oprávněni před předáním výhry a 
kdykoliv v průběhu Soutěže i po jejím skončení žádat od Účastníka doložení pravdivosti údajů 
uvedených při registraci do Soutěže, doložení Účtenek i Voucherů případně jiný způsob 
doložení, že Účastník splnil tato pravidla. Pokud Soutěžící na takovou výzvu nebude reagovat 
nebo požadované doklady nedoloží, výherci zaniká právo na výhru a výhra nebude předána, 
resp. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a případná výhra propadá bez náhrady Pořadateli.  

 
6.7. Výhry budou odeslány, resp. v případě výhry kategorie 1   - Výbava na léto distribuovány 

výhercům nejpozději do 30 dní od ukončení Soutěže, a to vždy s využitím kontaktních údajů 
předaných Soutěžícím pro tento účel Provozovateli: 

 
6.7.1.  Prostřednictvím kurýrních služeb společnosti IN TIME SPEDICE s. r.o., IČO: 08313628, 

se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00, Praha 4, případně jiných zvolených 
Organizátorem na doručovací adresu výherce nebo 

6.7.2.  V případně hlavní výhry – Výhry kategorie 1 - Výbava na léto osobně na doručovací 
adresu  výherce v předem domluveném termínu. 
 

6.8. V případě, že počet Soutěžících v kterémkoli Herním kole Mechaniky 1 a Mechaniky 2 
nedosáhne počtu výher vložených do příslušného Herního kola, propadají nevyčerpané výhry 
ve prospěch Pořadatele. 
 

6.9. Výhru, která je alkoholickým nápojem, může převzít pouze osoba starší 18 let. 

 

7. Daň z výhry 
 

7.1. Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou 
osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 
10 000,- Kč včetně DPH, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou 
podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena za 
výherce Pořadatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu. 

 

8. Všeobecná ustanovení 
 

8.1. Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 
pravidla bezvýhradně dodržovat. 
 



  

8.2. Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související 
s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí 
osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. 
 

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

8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla Soutěže nebo Soutěž změnit či zrušit 
bez udání důvodů. Změna pravidel je možná jen v souladu s těmito pravidly. 

 
8.5. 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. 

 
8.6. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní 

nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika 
a závazky související s výhrou. 

 
8.7. Jakékoli vyobrazení výher na promočních materiálech je ilustrativní. 

 
8.8. 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.  
 

8.9. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový 
Soutěžící porušoval 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, Organizátora, Technického správce 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 do 3 pracovních dnů od 
ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele 
o námitce je konečné. 

 
8.10. Účastí v Soutěži, resp. registrací do Soutěže, vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a 

podmínkami Soutěže. 
 

8.11. O Soutěži informují webové stránky https://www.ostravar.cz/soutez. 
 

8.12. Soutěžící pro případ, že se stane výhercem, v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí s bezplatným 
užitím svého křestního jména a názvu obce svého bydliště v médiích (včetně internetu), 
propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží. 

 
8.13. Výherní listina bude k dispozici u Pořadatele a na webových stránkách 

https://www.ostravar.cz/soutez. 
 
8.14. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže 

zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele 
https://www.ostravar.cz/soutez. 

 
8.15.  Výhry v Soutěži – sada piv (Ostravar 12 0,5 plech 24 ks v obchodním balení tray) a Roční 

konzumace zdarma – nejsou určeny k jednorázové konzumaci, naopak sdílená nebo 
postupná konzumace je doporučena. Vychutnávejte zodpovědně (Pořadatel Soutěže 
nedoporučuje více než max. 2 piva na zletilou osobu a den a také s přihlédnutím ke 
zdravotnímu stavu konzumujícího). 

 
8.16. 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, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné 
údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být 

https://www.ostravar.cz/soutez
https://www.ostravar.cz/soutez
https://www.ostravar.cz/soutez
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.coi.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2reiNq4_iQIOQ7T9Q_LO_LOAO0jPN3HQHn5oyLZv-6XsGMuOamNk5WtN0&h=AT263egGPIsthJAMaKUOBwWyr_snjYmMNOSwFTAJWkKHxLNhm_aRKkjYg6iQXrAIWrPFlz0crXAOWArseXV_ZR_5qQ4dVlbJyf8dGpfPNGZ_Y7hXcwgztz4flgVTSgdc_AjtJPIV


  

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. 

 
8.17. 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., o mediaci, ani 
rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího 
obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

 
 

9. Zpracování osobních údajů 
 

9.1. V rámci Soutěže budou zpracovány osobní údaje vyplněné každým Soutěžícím v rámci 
registračního formuláře k Soutěži v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně 
též PSČ bydliště, pokud se jej Soutěžící rozhodne uvést, a v případě výherců též případně 
jejich doručovací adresa za účelem předání výhry, případně další údaje poskytnuté 
v souvislosti se Soutěží (dále také jen jako „Osobní údaje") 

9.2. Soutěžící bude požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním Osobních údajů 
prostřednictvím registračního formuláře. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní 
číslo, e-mail budou zpracovány Pořadatelem jako správcem, Organizátorem a Technickým 
provozovatelem jako zpracovateli, a to pro účely účasti Soutěžícího v Soutěži a vyhodnocení 
Soutěže. Osobní údaje v rozsahu PSČ, bude-li dobrovolně poskytnuto, budou zpracovány pro 
účely marketingových analýz. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail 
a doručovací adresa budou zpracovány pro účely vypořádání soutěže. Zpracování Osobních 
údajů bude trvat po dobu od registrace do Soutěže, po dobu trvání Soutěže, respektive v 
případě výherců, do předání výhry výhercům. Po vypořádání Soutěže, nebo v případě, že 
Soutěžící svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolá, bude zpracováván pouze 
omezený rozsah údajů po omezenou dobu nezbytně nutnou pro účely ochrany práv správce 
(z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, 
vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele, déle pouze, pokud to ukládá 
zvláštní právní předpis. Každý Soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva: 
 právo na přístup k Osobním údajům, dle kterého od Pořadatele 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. 

 
9.3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování je 

transparentní. 
 

9.4. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 
 

9.5. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Organizátora, Pořadatele a Technického 
správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené Pořadatelem 
Soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, 
dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. 
Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fodr%2Fmain%2Findex.cfm%3Fevent%3Dmain.home.show%26lng%3DCS%26fbclid%3DIwAR3sYp5ZJXYB5m-Yra7Ed5uEOYTfTBx96cqG1xtqgoApGVHb4gyUJqrCDnc&h=AT0RjOCRvVXgQM2CmxqdRKWi0eOakator1QFkR71biVj7RGNg6c_YXUFsyz3t3aMdZKp-jlQ3xAbfrixhmk19Ra7MGj_2qH_hAMThn-ciMSo_mzLhgRHDmAuOn-RNCDSiq0prxHG


  

 
9.6. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné 

nebo e-mailové žádosti Pořadateli a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na 
výhru, stane-li se tak před jejím převzetím. 

 
9.7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo 

doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele, kde je možné uplatnit také ostatní 
práva Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/Soutěžící 
obrátit na Provozovatele prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo v sídle 
Pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může Soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádosti, 
stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému 
může Soutěžící podat stížnost. Pořadatel 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. 

 
9.8. Výherce hlavní výhry může být Pořadatelem požádán, aby dal Pořadateli v rámci své 

registrace do Soutěže a v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, 
souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů 
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Organizátorem v 
souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční a 
propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi 
obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly 
nebo zařazením do souborného díla, a to bez věcného, časového, množstevního a územního 
omezení. Takový souhlas se bude vztahovat i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v 
souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící má právo tento souhlas s poskytováním a 
zveřejněním audiovizuálních záznamů neudělit, příp. jej bezplatně odvolat s využitím 
kontaktních údajů Pořadatele. Neudělením souhlasu, příp. jeho odvoláním není dotčen nárok 
Soutěžícího na výhru.  

 
 

 
V Praze dne 30. 6. 2020 
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Seznam zapojených hostinských zařízení 

 
 

Název podniku Adresa podniku 

  
Barborka 1. máje 867, Hlučín 

Belfast pub Šunychelská 1159, Bohumín 

Carrabass Čs. Armády 345, Bohumín 

Co Kdyby Porubská 6132 Ostrava Poruba 

Dělnický Dum Pražákova 227, Ostrava 

Domeček II Vietnamská 1545 Ostrava Poruba 

Helbich Plzeňská 379, Ostrava 

Hospůdka U Buta Hlavní 17, Horní Lhota 

Hospůdka U Machů 1. Května 209, Ostrava-Polanka nad Odrou 

Hostinec Podloubí Náměstí 71, Klimkovice 

Ještěrka Za Ještěrkou 629, Ostrava Bartovice 

Kašpárkova Hasičárna  Na Pastvisku 1587, Opava  

Kavárna Obecního Domu Ostrožná 236, Opava 

Koliba u Zlatého Jarouše Karasova 1130, Ostrava 

Kravín Open Hlučínská 682, Dolní Benešov 

Lidový Dům Otická 638, Opava  

Marica Výškovická 2597, Ostrava 

Mexico Bar Hlavní třída 867 Ostrava Poruba 

Mokřinka Podjárky 81, Dolní Lhota 

Na Schodech Dělnická 422, 11, Havířov 

Ostravarna Karviná Tř. Těreškovové 2234, Karviná 

Ostravarna na Fifejdách Ahepjukova 3102, Ostrava 

Ostravarna U Jubilejní Hasičská 551, Ostrava 

Ostravarna U Zlatého Kříže Krnovská 33, Opava 

Pajda Hornopolní 3180, Ostrava 

Pivní Bar CASEY Francouzská 1005 Ostrava Poruba 

Pivnice Slovan 17. listopadu 768 Ostrava Poruba 

Pivnice u Dudáka Hlavní třída 590 Ostrava Poruba 

Pizzerie Fontána Horní 1492, Ostrava 

Pizzerie Honzík Gen. Hrušky 1233, Ostrava  

Prostor Švédská 42, Ostrava 

Raketa Bowling Krnovská 553, Opava  

Restaurace Blesk 28. Října 2592, Ostrava 

Restaurace Jindřiška Sokolská třída 2536/57, Moravská Ostrava 

Restaurace Kuchař Ostravská 91, Hlučín 



  

Restaurace Na Střelnici Nám. Svaté Trojice 157, Opava 

Restaurace Nové Mexiko Hladnovská 259, Ostrava 

Restaurace Panorama Havlíčkovo nám. 6171 Ostrava Poruba 

Restaurace Platan Jurečkova 1750, Ostrava 

Restaurace u Tága Kostelní 157, Bohumín 

Satelit Hlučínská 750, Ostrava Petřkovice 

SPORT BAR Francouzská 6021 Ostrava Poruba 

Špica Bezručova 469, Bohumín 

Tankovna Assen U Hrůbků 3062, Ostrava 

Tankovna Karlos Starobělská 3040, Ostrava 

Tankovna U Haldy Klegova 771, Ostrava 

Tankovna U Koně Svazácká 3161, Ostrava 

U Cingra Čs Armády 413, Ostrava 

U Vašiců Kyjovice 12 

U Zlatého Lva Opavská 42, Ostrava Poruba 
 
 


