
ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „SOUTĚŽ S COOL A DĚJ MĚSTU ŠŤÁVU” 

1. Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Soutěž s COOL a dej 
městu šťávu“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních 
materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může 
být pozměněn pouze formou písemných dodatků. 

2. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240711, se sídlem: Nádražní 
84, Praha 5 PSČ 150 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
196337 (dále jen „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 
8, IČ 277 09 540, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
125558 (dále jen jako „organizátor“). 

3. Doba a místo konání soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od 15. 6. 2022 00:00:00 hod do 28. 6. 2022 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba 
konání soutěže“) výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen a hypermarketů Albert 
(provozovaných společností Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem: Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 
Praha 5, IČ: 44012373) (dále jen „Albert“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).  

Soutěž je pro účely svého vyhodnocení o vedlejší výhry rozdělena do dvou samostatných soutěžních týdnů:  
1. Soutěžní týden běží od 15. 6. 2022 00:00:00 hod do 21. 6. 2022 23:59:59 hod 
2. Soutěžní týden běží od 22. 6. 2022 00:00:00 hod do 28. 6. 2022 23:59:59 hod 

(dále jen „soutěžní týden“). 

4. Soutěžní výrobek 

Soutěž se vztahuje na výrobky: Staropramen COOL či Staropramen COOL Nealko vše v 0,5l 
v plechovkách, v libovolné příchuti, prodávané v době konání soutěže v kamenné prodejně či hypermarketu 
Albert na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobek“).  

5. Účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát pouze na svéprávnosti neomezená fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let 
(dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").  

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli, 
organizátorovi či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto 
osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  



Soutěže se nemohou účastnit podnikatelé, velkoobchody ani právnické osoby. Pokud bude doložena účtenka, 
ze které bude zřejmé, že soutěžní nákup provedla tato osoba (např. bude uvedeno IČO odběratele), bude 
takový vstup/účastník ze soutěže vyloučen. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže 
zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých 
informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá 
pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v 
případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo 
nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání 
výhry.  

Vychutnávejte zodpovědně (pořadatel soutěže nedoporučuje více než max. 1 pivo na zletilou osobu 
na den a také s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu konzumujícího). 

6. Mechanika 

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:   

a) v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. v jakékoliv kamenné prodejně či hypermarketu 
Albert na území České republiky jednorázově (tedy na jednu účtenku) zakoupí alespoň 4 ks 
soutěžních výrobků resp. Staropramen COOL či Staropramen COOL Nealko vše v 0,5l 
v plechovkách, v libovolných příchutích či kombinaci (dále jen jako „soutěžní nákup“) a pečlivě si 
uschová doklad o provedení soutěžního nákupu (dále a výše jen „soutěžní účtenka“).  

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto 
pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu v době a místě konání soutěže a 
počet soutěžních výrobků, t.j. účtenku z elektronické pokladny, na které bude uveden seznam a počet 
zakoupených Soutěžních produktů, fiskální identifikační kód účtenky (FIK), bezpečnostní kód 
poplatníka (BKP), dále pak datum a čas provedení soutěžního nákupu. 

Jako doklad o soutěžním nákupu nelze použít zkrácenou verzi účtenky, která výše uvedené 
náležitosti neobsahuje. S takovou účtenkou se tedy Soutěže nelze zúčastnit. 

b) následně (opět v době konání soutěže), soutěžící zaregistruje svůj soutěžní nákup soutěžních výrobků 
do soutěže prostřednictvím k tomu určeného formuláře na soutěžním webu www.staropramencool.cz/
soutez (dále jen „soutěžní web“), kde uvede svou platnou e-mailovou adresu, datum a čas soutěžního 
nákupu uvedený na soutěžní účtence a účastník dále prostřednictvím tohoto formuláře vloží digitální 
kopii (scan/fotografii) čitelné, celé a neporušené soutěžní účtenky dokumentující předmětný soutěžní 
nákup s čitelným označením soutěžních výrobků, 

c) pro dokončení registrace účastník potvrdí, že je osobou starší 18 let, svůj zájem zapojit se do soutěže, 
včetně poučení o zpracování osobních údajů. 

Do slosování je zařazena každá řádná registrace soutěžního nákupu (resp. registrace soutěžního nákupu min 4 
kusů soutěžních výrobků je zařazena 1 krát do soutěže). Jednu soutěžní účtenku je tak možné v soutěži použít 
pouze jednou. Soutěžní nákup však musí být učiněn před okamžikem registrace soutěžní účtenky. V případě, 

http://www.staropramencool.cz/soutez
http://www.staropramencool.cz/soutez


že soutěžní účtenka prokazuje nákup více soutěžních výrobků než 4 kusů se k nákupu ostatních soutěžních 
výrobků nepřihlíží. Konkrétní soutěžní nákup tak může být uskutečněn pouze na jednu účtenku. 

Účastník si uchová veškeré účtenky prokazující provedení nákupu soutěžních výrobků, se kterými se 
účastník do soutěže zapojil. Předložení účtenek může být organizátorem či pořadatelem kdykoliv 
vyžadováno, a to i dodatečně po ukončení soutěže za účelem kontroly účasti v soutěži, ale i pro případné 
prokázání nároku na výhru. 

Výherci budou určeni losováním pomocí počítačového algoritmu. 

Účastník se může soutěže účastnit jen s jednou e-mailovou adresou. Účtenky jsou spojeny s jeho e-
mailovou adresou. V případě snahy o opakovanou účast pod různými e-mailovými adresami může být 
účastník vyloučen bez dalšího varování ze soutěže.  

Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně prostřednictvím opakovaného soutěžního nákupu, vždy 
však pouze při splnění všech podmínek účasti dle těchto pravidel a vždy je však povinen uvést stejnou e-
mailovou adresu. Každý takto zaregistrovaný soutěžní nákup bude brán jako samostatný vstup, tj. čím více 
soutěžních nákupů účastník v rámci soutěže zaregistruje, tím větší má šanci na získání výhry. Prostřednictvím 
jedné soutěžní účtenky je však možné se zaregistrovat pouze jednou (viz výše). 

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být 
rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, 
který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.  

Povinnost soutěžících uschovat, a případně také na vyzvání předložit, originály soutěžních účtenek za účelem 
ověření platné účasti v soutěži, je jednou ze základních podmínek účasti v této soutěži. Pokud soutěžící 
nepředloží na vyzvání ve formě jejich originálu pořadateli či organizátorovi veškeré požadované soutěžní 
účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném 
s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, jejichž data byla do soutěže 
odeslána), bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli 
náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

7. Výhry 

Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:  

7.1 Hlavní výhra:  
25 x paddle board ZRAY X-Rider Deluxe 10,2",  s vybavením: trojdílné skládací pádlo SUP/Kajak (ALU 
žerď a list z houževnatého plastu), kajak sedačku, zadní středová plastová flosna (ploutev) s pojistkou, 
transportní batoh (bez koleček) vysokotlaká pumpa ZRAY s manometrem, leash k uchycení kolem kotníku, 
redukci pro nafukování autokompresorem, základní servisní sada, separátní vybavení k paddle boardu: 
navigační světla (dále jen „hlavní výhra“ či „hlavní výhra paddle board“). 

7.2 Vedlejší výhra č.1: 
50 x cestovní batoh Naturehike, 22 l (dále jen „vedlejší výhra č.1“  či „vedlejší výhra cestovní batoh“)  

7.3 Vedlejší výhra č.2: 



100 x sportovní osuška Microtech, větší rychleschnoucí a super savý světle modrý ručník 60x120 cm z 
příjemného ultramikrovlákna v síťovaném obalu s poutkem na druk (dále jen „vedlejší výhra č.2“  či „vedlejší 
výhra sportovní osuška“)  

(dále jen „výhry! či jednotlivě jako „výhra!) 
8. Určení výherců:  

Vedlejší výhry č. 1 a č.2:  

Po ukončení příslušného soutěžního týdne (nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení příslušného 
soutěžního týdne) bude ze všech řádně v době konání příslušného soutěžního týdne zaregistrovaných 
soutěžních nákupů soutěžních výrobků vylosováno: 

- 25 výherců, kteří vyhrávají 1 x vedlejší výhru cestovní batoh  
- 50 výherců, kteří vyhrávají 1x vedlejší výhru sportovní osušku  

Každý soutěžní týden se vyhodnocuje samostatně, tedy soutěžní registrace učiněné v příslušném soutěžním 
týdnu se nepřesouvají z jednoho soutěžního týdne do druhého.  

Rozhodným okamžikem pro zařazení soutěžní registrace do soutěžního týdne je okamžik doručení soutěžní 
registrace do soutěže. 

Hlavní výhra: 

Po ukončení soutěže (nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže) bude ze všech řádně v době 
konání soutěže zaregistrovaných nevýherních soutěžních nákupů soutěžních výrobků vylosováno 25 
výherců, kteří vyhrávají 1 x paddle board. 

O vyhodnocení soutěže bude sepsán písemný protokol.  

Každý spotřebitel může v době trvání soutěže vyhrát maximálně jednou. V případě opakovaného vzniku 
nároku na výhru, resp. vylosování jednoho soutěžícího, tento nárok soutěžícího zaniká, k vylosování se 
nepřihlíží a losování se opakuje.  

Každému z výherců bude po vylosování a schválení zadané účtenky organizátorem zaslán informační e-mail 
s oznámením o výhře, a to na e-mailovou adresu zadanou při registraci do soutěže s výzvou, aby ve formuláři 
na zaslaném odkazu nejpozději do 5 dnů vyplnil: své jméno, příjmení, své telefonní číslo a vybrali pobočku 
zasilkovna.cz, kde si budou moci svou výhru vyzvednout. V případě hlavní výhry je nutné vyplnit adresu 
místo doručení pro přepravní společnost. V případě, že výherce kontaktní údaje nebo jiné požadované 
dokumenty nezašle ve stanoveném limitu, výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele, který je 
oprávněn ji udělit dalšímu vylosovanému výherci v pořadí. 

Doručení výher zajišťuje pořadatel prostřednictvím služby Zásilkovna (dále jen !Doručovatel”), a to do 30 
kalendářních dnů od skončení Soutěže. Doručení výhry hradí pořadatel. Výherce není oprávněn požadovat 
převzetí výhry jiným způsobem než prostřednictvím Doručovatele. 

Výhru je možné doručovat pouze na území České republiky, není-li předem mezi výhercem a organizátorem 
dohodnuto jinak. Převzetí výhry je výherce povinen na výzvu potvrdit podpisem předávacího protokolu. 
Neposkytnutí součinnosti pro možnost předání výhry případně odmítnutí převzetí výhry či podpisu 
předávacího protokolu má za účinek ztráty nároku na výhru a výhra propadá pořadateli. 



Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, 
zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených 
termínech, propadá nepřevzatá výhra či výhra kterou nebylo možné výherci předat/doručit ve lhůtě 14 dnů ode 
dne odeslání výhry, bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším 
užití. 
9. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy 

Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účel 
realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany ze strany pořadatele, 
resp. společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240711, se sídlem: Nádražní 84, Praha 5 PSČ 150 54, 
který je správcem (dále také jen „správce“), a to v rozsahu: e-mail, údaj o věku nad 18 let, účtenka, údaje o 
soutěži, registrace (datum, čas, IP adresa, zařízení), a v případě výhry i další identifikační a kontaktní údaje: 
jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa.  

Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu 
soutěže a předání výher. 

Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění 
zákonných povinností správce.  

Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher a doba v délce 60 
dnů po skončení soutěže, a dále pro některé kategorie osobních údajů doba 3 let po skončení soutěže pro účely 
ochrany práv správce u vybraných důležitých dokumentů (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu 
dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek). Případně do odvolání souhlasu. Odvoláním 
souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po 
omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, 
obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele. 

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. 

Údaje poskytnuté účastníkem mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové 
společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, zejména organizátor soutěže, 
doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou 
předávány mimo Evropskou unii. 

Účastník může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu 
staropramencool@g-in.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva účastníka související se zpracováním 
osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí zapojení účastníka do soutěže. V případě pochybností o 
dodržování práv se může účastník obrátit na správce na jeho adrese nebo na e-mailu staropramencool@g-
in.cz. Na tomto e-mailu může účastník podat ke správci námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým 
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník podat stížnost (www.uoou.cz). 

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, počáteční 
písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s 
tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 
soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je poskytnut na dobu 3 let od ukončení soutěže. 

http://www.uoou.cz


Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k 
osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení 
zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být 
zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící má právo na 
námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí 
založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

10. Závěrečná ustanovení 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Pravidla a tato soutěž se řídí právním řádem České republiky.  

Organizátor ani pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí 
v soutěži, či užíváním výher a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně účastníkovi nebo třetí osobě 
vznikne v souvislosti s účastní v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.  

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či 
výher právní cestou, není možná. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry 
výherci.  

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit 
podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, 
aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než 
která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele 
výher) a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.  

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností 
rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze pořadatel je oprávněn 
rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži. Pořadatel, resp. organizátor 
soutěže po dohodě se pořadatelem, je oprávněn v případě uskutečnění, popř. pouhého podezření na nekalé 
jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoliv účastníka soutěže. 

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí na této akci 
(především funkčnost sítě, resp. akčního webu). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za doručení zpráv 
(např. informace o výhře, výzva k zaslání účtenky) včetně informace o získání výhry (pozor na spamovou 
poštu).  

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností 
týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná 
ustanovení těchto pravidel.  

Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit 
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno 
písemně ve formě dodatku. 



Pokud výherce není daňový rezident České republiky, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový domicil do 
5 dnů od potvrzení výhry v soutěž. Pokud tak neučiní, pořadatel srazí a odvede daň ve výši 15 % z výhry (v 
případě, že není od daně osvobozena) v České republice. 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. Účastník zde nalezne 
mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno 
pouze na základě návrhu účastníka 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.  

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.staropramencool.cz/soutez. 
  
V Praze, dne …………. 2022

http://www.coi.cz
http://www.staropramencool.cz/soutez
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