
PRAVIDLA SOUTĚŽE „PODPOŘ SVÉHO BARMANA – zimní edice“ 

1.  Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto pravidla soutěže s názvem „Podpoř Svého Barmana – zimní edice“ (dále jen „Soutěž“) 

stanoví pravidla Soutěže, obecné podmínky pro účast v Soutěži, práva a povinnosti jejích 

účastníků a pravidla pro určení výherců Soutěže (dále jen „Pravidla"). 

1.2 Vyhlašovatelem Soutěže je společnost STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., se sídlem Palírenská 641/2, 

Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 279 04 636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále jen "Vyhlašovatel"), která je významným výrobcem 

a distributorem jemných tradičních lihovin a hořkých likérů (dále jen „Výrobky“) a 

spoluorganizátorem Soutěže je Česká barmanská asociace z.s., se sídlem Šimáčkova 704/135, 

628 00 Brno, IČO: 00418218 (dále jen „ČBA“). 

1.3 Cílem Soutěže je podpora barmanů v České republice a propagace Výrobků a obchodní firmy 

Vyhlašovatele. 

1.4 Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, jelikož se pro účast v ní nevyžaduje vklad sázky a o výhře v Soutěži 

nerozhoduje zcela ani zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. 

 

2. Období konání Soutěže 

2.1 Soutěž proběhne na území České republiky v období od 8. února 2021 do 13. března 2021 

včetně. 

2.2 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu trvání Soutěže. 

 

3. Účast v Soutěži 

3.1 Právo účastnit se Soutěže má fyzická osoba, která po celou dobu Soutěže splňuje tyto 

podmínky: 

a) je plně způsobilá k právním jednáním; 

b) je starší 18 let;  

c) má doručovací adresu na území České republiky;  

d) aktivně působí v oblasti poskytování barmanských služeb; 

e) splňuje všechny podmínky zapojení se do Soutěže dle Stanov Soutěže; 

(dále jen "Účastník") 

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 

k Vyhlašovateli, organizátorovi, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i 

osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3.3 Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže 

nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv 



důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této 

Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena.  

3.4 Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vyřadit ze Soutěže Účastníky, 

jejichž účast v Soutěži by mohla poškodit dobré jméno Vyhlašovatele nebo ohrozit integritu 

Soutěže. 

3.5 Vyhlašovatel má právo Účastníka vyzvat k prokázání splnění podmínek účasti v Soutěži 

vyžádáním si dokladů prokazujících jejich splnění. V případě, že Účastník neprokáže splnění 

podmínek účasti v Soutěži způsobem určeným Vyhlašovatelem do 3 dnů od výzvy k jejich 

prokázání, bude Účastník ze Soutěže vyřazen. K takovému vyřazení může dojít i po vyhlášení 

výsledků Soutěže, přičemž Účastník tím ztrácí nárok na vyplacení výhry. 

 

4. Mechanismus Soutěže 

4.1 Účastník se do Soutěže může přihlásit zasláním emailu na info@cbanet.cz nejpozději do  

14. února 2021, ve kterém uvede jméno, příjmení, věk, mobilní telefonní číslo a název 

provozovny, ve které poskytuje barmanské služby nebo kde naposledy poskytoval barmanské 

služby.  

4.2 Prvních 33 přihlášených Účastníků postupuje do dalšího kola Soutěže (dále jen „Soutěžící“), 

přičemž Vyhlašovatel Soutěžící informuje o postupu do dalšího kola nejpozději do 

15. února 2021 prostřednictvím emailu, ve kterém bude zároveň uveden vylosovaný soutěžní 

produkt viz. 4.3.  

4.3 Každý Soutěžící má povinnost do 48 hodin od obdržení emailu o postupu do dalšího kola, 

zveřejnit na svém instagramovém účtu do Instagram Stories příspěvek-post (po dobu 24 hodin), 

který obdrží od Vyhlašovatele spolu s emailem o postupu do dalšího kola. V postu je nutné 

uvést hashtag #podporsvehobarmana. V případě, že některý ze Soutěžících nesplní svoji 

povinnost stanovenou v tomto článku 4.3 Pravidel, může být Vyhlašovatelem ze Soutěže 

neprodleně vyloučen. 

4.4 Vyhlašovatel určí vylosováním každému jednotlivému Soutěžícímu soutěžní produkt ze 

sortimentu produktů Vyhlašovatele (dále jen „Produkt“), ze kterého bude Soutěžící připravovat 

soutěžní drink, a to nejpozději 15. února 2021. Do 18. února 2021 Vyhlašovatel zajistí doručení 

1 lahve Produktu všem Soutěžícím, kteří nebyli ze Soutěže vyloučeni. 

4.5 Po obdržení Produktu je každý Soutěžící do 48 hodin povinen zveřejnit na svém instagramovém 

účtu do Instagram Stories příspěvek-post (na 24 hodin), kde bude zřetelně vidět vylosovaný 

produkt, který mu byl zaslán. V případě, že některý ze Soutěžících nesplní svoji povinnost 

stanovenou v tomto článku 4.5 Pravidel, může být Vyhlašovatelem ze Soutěže neprodleně 

vyloučen. 

4.6 Soutěžící do 28. února 2021 připraví soutěžní drink z přiděleného Produktu (dále jen „Drink“) 

a vyplní formulář na webových stránkách cbanet.cz v sekci Soutěže. Ve formuláři Soutěžící musí 

uvést veškeré potřebné informace (jméno, příjmení, věk, mobilní telefon, emailovou adresu a 

mailto:info@cbanet.cz
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číslo bankovního účtu), zaslat fotografii na info@cbanet.cz, která bude zřetelně zachycovat 

Drink společně s lahví Produktu použitého při přípravě Drinku (dále jen „Soutěžní fotografie“), 

popsat ingredience ze kterých byl Drink umíchán (dále jen „Ingredience“), krátce se představit 

(své barmanské zkušenosti) a uvést informace, jak Drink vznikl (co ho inspirovalo k vytvoření 

Drinku apod., max 100 slov) (dále jen „Soutěžní zpráva“).  

4.7 Případné další informace o postupu se Soutěžící dozví od pověřené osoby po zaslání Soutěžní 

zprávy. 

4.8 Vyhlašovatel může v případě neúplnosti Soutěžní zprávy kontaktovat Soutěžícího a vyzvat jej 

k jejímu doplnění. 

4.9 Přihlášením do Soutěže Soutěžící prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s těmito Pravidly Soutěže 

a podmínkami v nich uvedenými. 

4.10 Vyhlašovatel má právo vyřadit Soutěžícího ze Soutěže nebo jej do Soutěže nezařadit, pokud 

obsah jeho Soutěžní zprávy bude vulgární, urážející lidskou důstojnost, odporující dobrým 

mravům, diskriminační nebo by mohl poškodit dobré jméno Vyhlašovatele. 

4.11 Každý Soutěžící se může do Soutěže zapojit pouze jednou a pouze s jednou Soutěžní fotografií. 

4.12 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit limit Soutěžících v závislosti na zájmu o 

Soutěž. 

4.13 Vyhlašovatel zveřejní na instagramovém účtu (@podpor_sveho_barmana_cz), který spravuje 

Vyhlašovatel, Soutěžní fotografie a Ingredience nejpozději do 3. března 2021.  

4.14 Po zveřejnění Soutěžních fotografií a Ingrediencí budou moci uživatelé Instagramu hlasovat, 

která ze Soutěžních fotografií se jim nejvíce líbí tím, že dají „like“ příspěvku obsahujícímu 

příslušnou Soutěžní fotografii. 

4.15  Pořadí Soutěžících se bude odvíjet od počtu „like“ na příspěvcích obsahujících Soutěžní 

fotografie, přičemž čím více „like“ má daná Soutěžní fotografie tím výše v pořadí se daný 

Soutěžící umístí. 

4.16 Hlasování bude ukončeno dne 13. března 2021 v 12:00 hod. nebo v jiném termínu oznámeném 

Vyhlašovatelem, přičemž „like“, které budou přidány po tomto okamžiku se již nebudou 

započítávat pro účely této Soutěže. 

4.17 Vyhlašovatel má právo vyřadit Soutěžícího ze Soutěže v případě podezření z porušení pravidel 

Soutěže nebo použití neregulérních postupů. 

 

5. Výherci Soutěže a výhra  

5.1 Všem Soutěžícím, kteří řádně vyplní formulář na webových stránkách cbanet.cz, v sekci 

„Podpoř svého barmana“ bude uhrazena ČBA částka ve výši 1.500,- Kč na uhrazení veškerých 

nákladů spojených s účastí v Soutěži („Náhrada nákladů“). 

5.2 Soutěžní výhra bude stanovena v závislosti na umístění Účastníků dle počtu „liků“ u Soutěžní 

fotografie v souladu s článkem 4 Pravidel, a to v následující výši: 

 



1. Místo 10.000,- Kč 

2. Místo 8.000,- Kč 

3. Místo 6.000,- Kč 

4. Místo 4.000,- Kč 

5. Místo 2.000,- Kč 

 

(dále jen „Soutěžní výhra“). 

5.3 Výherci Soutěžní výhry budou vyhlášeni nejpozději 15. března 2021 na instagramovém účtu 

@podpor_sveho_barmana_cz  („Výherci“).  

5.4 Každý Soutěžící souhlasí s tím, že od něj může být vyžadováno, aby se zúčastnil reklamních a 

marketingových aktivit pro Vyhlašovatele, a to bez nároku na odměnu. Každý Soutěžící dále 

souhlasí, že Vyhlašovatel může zhotovit nebo dát třetí osobě zhotovit obrazové záznamy, 

zvukové záznamy, fotografie nebo jiné propagační materiály znázorňující nebo odkazující na 

Soutěžícího za účelem vyhlášení výherce Soutěže a na ostatní související propagační nebo 

obdobné obchodní účely. 

 

6. Oznámení výsledků Soutěže 

6.1 Soutěžící budou nejpozději do 21 dnů od vyhlášení Výherců dle článku 5.3 Pravidel 

kontaktováni a obeznámeni o způsobu předání Náhrady nákladů, příp. Soutěžní výhry, na e-

mailovou adresu a/nebo telefonický kontakt uvedený v Soutěžní zprávě. 

6.2 Soutěžící je povinen poskytnout Vyhlašovateli Soutěže potřebnou součinnost pro poskytnutí 

Náhrady nákladů, příp. Soutěžní výhry. Vyhlašovatel není povinen poskytnout peněžitou 

Náhradu nákladů, příp. Soutěžní výhru jinak než bezhotovostním převodem. 

6.3 Pokud se Vyhlašovateli nepodaří zkontaktovat Soutěžícího/Výherce do 10 dní od odeslání 

zprávy dle článku 6.1 Stanov, nebo Soutěžící/Výherce nebude akceptovat podmínky Soutěže 

podle těchto Pravidel nebo neposkytne číslo bankovního účtu, nárok Soutěžícího/Výherce na 

Náhradu nákladů, příp. Soutěžní výhru zaniká a Vyhlašovatel Soutěže je oprávněn rozhodnout 

o dalším postupu na základě vlastního uvážení. 

 

7. Práva k Soutěžní fotografii, receptu, ochrana osobnosti 

7.1 Soutěžící odpovídá za jakýkoliv obsah (fotografie, video, recept a jakýkoli jiný obsah či materiál) 

(„Obsah“), který Vyhlašovateli v rámci Soutěže poskytne; zejména, že k takovému obsahu má 

právo, které Soutěžícího opravňuje Obsah v rámci Soutěže zveřejnit a poskytnout 

Vyhlašovateli. Pokud se toto prohlášení Soutěžícího ukáže jako nepravdivé, má Vyhlašovatel 

nárok na náhradu škody, která mu takovýmto jednáním vznikla, resp. mohla vzniknout. 

7.2 Zasláním Soutěžní zprávy Soutěžící uděluje Vyhlašovateli nevýhradní, bezplatnou, časově, 

geograficky a věcně neomezenou licenci k použití Obsahu jakýmkoli povoleným způsobem. 



Soutěžící souhlasí, že Vyhlašovatel je oprávněn v rozsahu podle předchozí věty licenci postoupit 

třetí osobě, jakož i udělit sublicenci v rozsahu podle předchozí věty. 

 

8. Zvláštní podmínky 

8.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na odložení, přerušení, zkrácení, prodloužení nebo zrušení 

Soutěže, na změnu Pravidel Soutěže jakož i na změnu doby trvání Soutěže. Změnu Pravidel 

Vyhlašovatel zveřejní stejným způsobem jako tyto Pravidla. 

8.2  Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji 

poskytnutými Účastníkům/Soutěžícím v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. 

8.3 Vyhlašovatel Soutěže není odpovědný za jakoukoliv škodu či újmu, která Účastníkům nebo 

Soutěžícím případně vznikla nebo vznikne v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti 

s čerpáním výher. 

8.4 Na výhru ze Soutěže ani na účast v Soutěži neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze 

převést na jinou osobu a peněžitou hodnotu Náhrady nákladů, příp. Soutěžní výhry nelze 

vyplatit v hotovosti nebo jiným náhradním plněním dle požadavku Soutěžícího. 

8.5 Soutěžící bere na vědomí, že vymáhání Náhrady nákladů, příp. Soutěžní výhry soudní cestou je 

vyloučeno. 

8.6 V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže bude rozhodnutí Vyhlašovatele považováno 

za konečné a závazné. 

8.7 Vyhlašovatel neodpovídá za úplnost těchto Pravidel Soutěže, které mohou být ve zkrácené a / 

nebo rozšířené verzi zveřejněny v reklamních či jiných propagačních materiálech v souvislosti 

se Soutěží. 

8.8 V případě jakýchkoliv zjevných chyb v těchto Pravidlech Soutěže, rozporu se zákonem nebo 

okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Vyhlašovatele, které znemožňují realizaci 

konkrétní Soutěže, není Vyhlašovatel odpovědný za jakoukoliv škodu s tím související. V 

takových případech Vyhlašovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby informoval Účastníky Soutěže o 

všech souvisejících změnách. 

 

9. Podmínky ochrany osobních údajů 

9.1 Vyhlašovatel Soutěže jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje 

Účastníka/Soutěžícího, jež poskytl v průběhu Soutěže, přičemž právním základem je plnění 

smlouvy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“): 

Totožnost a kontaktní 

údaje Správce 

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, 

Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, 

vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní email: stock@stock.cz. 



Rozsah zpracovávaných 

údajů 

Jméno, příjmení, věk, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu. 

Účely zpracování Výlučně organizace, vyhodnocení a distribuce výher této Soutěže. 

Právní základ 

pro zpracování  

Plnění smlouvy. 

Doba, po kterou budou 

osobní údaje uloženy 

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci Soutěže a u výherce následně po 

dobu danou zákonem. 

Příjemci Vyhlašovatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi a 

technickému správci Soutěže, kteří jsou zpracovateli osobních údajů ve 

smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, 

účetní, právní a jiné služby. 

Poučení subjektu údajů Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. 

Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše 

uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Výherce výslovně souhlasí s tím, že Vyhlašovatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatně 

jméno a příjmení Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech 

Vyhlašovatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Vyhlašovatele, s tím, že 

mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Výherce. Souhlas 

dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení Soutěže. V případě neudělení souhlasu není možné se 

Soutěže účastnit. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1 Jakékoli prezentace nebo prohlášení ohledně Soutěže smí dělat a poskytovat jen Vyhlašovatel. 

10.2 Vyhlašovatel Soutěže a jednotliví Účastníci Soutěže, se zavazují řešit jakékoliv spory vzájemným 

jednáním a dohodou. 

10.3 Tyto Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení Soutěže. 

 

V Praze dne 5. 02. 2021 


