
Pravidla soutěže „o vstupenky na 
Mistrovství světa IIHF v ledním 
hokeji 2019 s Krušovicemi“ 
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „o vstupenky na Mistrovství 

světa IIHF v ledním hokeji 2019 s Krušovicemi“.  

1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže 

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je Heineken Česká republika a.s., se sídlem 

Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO: 45148066, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1515, („Pořadatel“).  

1.2 Provozovatelem soutěže je  Isobar Czech Republic s.r.o., se sídlem Argentinská 

1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 017 21 224, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210940.. 

1.3 Soutěž probíhá v době od 14. 1. 2019 do 25. 4. 2019. Místem konání soutěže je 

Česká republika. 

2. Účastníci soutěže a pravidla 

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která (i) má kontaktní 

telefonní číslo od telefonního operátora České republiky (předvolba +420), (ii) v době 

trvání soutěže zakoupí soutěžní pivo značky Krušovice – Královská 12 nebo 10 – 

plechový obal či lahev o objemu 0,5 l, (iii) zadá soutěžní kód z obalu piva na webové 

stránce soutěže www.soutez.krusovice.cz, nebo zašle SMS ve tvaru 

KRUSOVICE*KÓD na číslo 907 09 03 (namísto KÓD Účastník zadá do textu zprávy 

číslo svého soutěžního kódu) nebo zadá kód ve zprávě prostřednictvím Facebook 

messenger bota profilu www.facebook.com/PivoKrusovice/ („Účastník“). Zadáním 

kódu na webových stránkách, v SMS či ve Facebookové zprávě v době trvání soutěže 

Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže. 

2.2 Cena SMS pro zaslání kódu na číslo 907 09 03 je 3,- Kč (včetně DPH) a 

provozovatelem systému je DIGITAL VIRGO S.A., ORGANIZACNÁ ZLOŽKA, 

Šustekova 51, 85104 Bratislava. 

2.3 Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže 

dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném 

https://www.facebook.com/PivoKrusovice/


vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro 

Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

2.4 Podmínkou účasti v soutěži je pouze zakoupení soutěžního produktu. 

2.5 Jeden Účastník může zadat do soutěže neomezený počet kódů. Účastník však 

může pro účast v soutěži používat pouze jeden soutěžní účet. V případě, že by 

Účastník založil více soutěžních účtů, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka ze 

soutěže vyřadit.  

2.6 Pokud bude kód zadán z jiného než platného telefonního čísla s CZ předvolbou 

+420, respektive registrace na webových stránkách soutěže bude provedena 

s takovým jiným číslem, nebude tento soutěžící do soutěže zařazen. 

2.7 Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky 

účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší. 

3. Výhra a způsob určení výherce 

3.1 Hlavní výhrou v každém dni soutěže jsou dvě nepřenosné vstupenky na jeden 

zápas Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019 a vedlejší výhrou skleněné půllitry 

(merch) zn. Krušovice, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 těchto pravidel. 

3.2 Vkládání kódů bude možné od 15. 1. 2019 do 25. 4. 2019 do 19:29:59 hodin. 

Účastník může zadat každý́ den soutěže libovolný počet kódů, avšak do soutěže bude 

soutěžní kód zaražen pouze pro soutěžení v jednom soutěžním dni. Pokud bude kód 

zadán před 19:30 hodin, bude kód zařazen do soutěže v daném kalendářním dni. 

Pokud bude kód zadán od 19:30 (včetně) daného dne, bude zařazen do soutěže 

v následujícím kalendářním dni. Kódy zadané do soutěže před prvním soutěžním 

dnem, budou zahrnuty do soutěže v prvním soutěžním dni.  

3.3 Soutěžní dny budou probíhat v termínech od 1. 2. 2019 do 25. 4. 2019. Každý 

soutěžní den vyhraje hlavní výhru ten Účastník, jehož kód bude vložen do soutěže  pro 

daný soutěžní den jako 100. kód v pořadí (100. kód vyhrává hlavní výhru). Dále 

v každém soutěžním dni 20 Účastníků, jejichž kódy budou vloženy do soutěže pro 

daný soutěžní den v pořadí násobků čísla 30, a to opakovaně až do vyčerpání počtu 

vedlejších výher (tj. každý 30., 60., 90., 120. kód a dále), vyhraje vedlejší výhru (každý 

30. zaslaný kód vyhrává vedlejší výhru). Výjimkou je první den soutěže, kdy bude více 

výherců hlavních i vedlejších výher - hlavní výhru vyhraje 10 Účastníků, jejichž kódy 

budou vloženy do soutěže pro daný soutěžní den v pořadí násobků čísla 100, a to 



opakovaně (tj. každý 100., 200., 300. kód a dále) do vyčerpání počtu výher pro daný 

den; vedlejší výhru vyhraje 40 Účastníků, jejichž kódy budou vloženy do soutěže pro 

daný soutěžní den v pořadí násobků čísla 30., a to opakovaně do vyčerpání počtu 

výher pro daný den. Na jeden soutěžní kód může Účastník vyhrát pouze jednu výhru 

(v případě, že by na jeden soutěžní kód připadla hlavní i vedlejší výhra, pak má 

přednost hlavní výhra). V jednom soutěžním dni může každý Účastník vyhrát pouze 1 

výhru.  

3.4 V případě, kdy se v jeden soutěžní den soutěže účastní menší počet Účastníků, 

než je Pořadatelem předpokládáno, a tím by nedošlo k odevzdání všech určených 

denních výher, vyhrazuje si Pořadatel právo rozdat tyto určené denní výhry 

Účastníkům, jejichž kódy byly zaslány jako poslední v pořadí.  

3.5 Po určení výherních kódů budou výherci informováni o výhře bez zbytečného 

odkladu prostřednictvím SMS zprávy (zpravidla do dvou hodin), nebo Facebookové 

zprávy, pokud byl kód zadán prostřednictvím Facebooku. Výherci, respektive jejich 

křestní jméno a první písmeno příjmení, budou uvedeni na webových stránkách 

soutěže, na online bannerech a online videích, které budou použity i v tisku, případně 

na billboardech a v internetových médiích.  

3.6 Nejpozději do 5 dnů od obdržení SMS, nebo Facebookové zprávy o výhře je 

výherce povinen zadat své kontaktní údaje na webové stránce soutěže (pokud 

Účastník nebyl doposud registrován na webových stránkách soutěže, je nezbytné, aby 

se také zaregistroval). Při nedodržení této lhůty je Pořadatel oprávněn rozhodnout, že 

výhra propadá Pořadateli. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru 

náhradníkovi určenému dle uvážení Pořadatele, například stanovením nových 

výherních pořadí kódů pro takto propadlou výhru, udělení výhry Účastníku s největším 

počtem zadaných kódů apod. Toto právo má také Pořadatel, pokud by v důsledku 

vložení menšího množství kódů nedošlo k výhře všech výher v daném dni. Hlavní 

výhry budou výhercům předány osobně v hokejové fun zoně v Bratislavě, a to v den 

konání příslušného hokejového zápasu. Vedlejší výhry budou výhercům doručeny 

prostřednictvím kurýrní služby, a to dle časových možností Pořadatele, nejpozději však 

do 31.5.2019. Náklady na doručení vedlejších výher nese Pořadatel.  

3.7 Výhra je nepřenosná a hlavní výhra bude vydána výherci oproti prokázání jeho 

totožnosti občanským průkazem na místě předání výhry. Výherce není povinen výhru 

přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn 



požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Pořadatel si vyhrazuje 

právo ze svých provozních důvodů změnit výhru. 

3.8 Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník 

není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné 

nároky plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky 

týkající se funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry. 

3.9 Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 

10 000 Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud 

hodnota výhry překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá 

dani z příjmu fyzických osob v zákonné výši, již je povinen odvést výherce.  

4. Další podmínky, práva a povinnosti 

4.1 Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně 

vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník 

souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v 

rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže 

vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.  

4.2 Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. 

Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je 

uvedeno v těchto pravidlech.  

4.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit 

soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla 

soutěže, přičemž taková změna je účinná od okamžiku jejího zveřejnění na webových 

stránkách soutěže. 

4.4 V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména 

technické, či organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo 

jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn 

takového Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit. 

4.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry 

výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě 

jakékoliv závady služby Facebook nebo jiné závady v přenosu dat. 

4.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v 

soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. 



Pořadatel dále neodpovídá za uvedení chybného telefonního čísla Účastníkem v rámci 

registrace na webových stránkách soutěže. 

4.8 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy 

České republiky. 

4.9 Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených 

podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. 

spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší 

Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně. 

4.10 Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti 

Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli 

sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány 

Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži Účastník bere na 

vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či 

povinnosti vyplývající z této soutěže. 

5. Zpracování osobních údajů 

5.1 Každý Účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje 

se je dodržovat. Účastník dále pak zasláním svých kontaktních údajů dává, v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas Pořadateli 

akce se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce 

v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, korespondenční adresa, věk Účastníka, 

telefonní číslo, emailová adresa, to vše za účelem plnění jeho povinností vyplývajících 

z těchto pravidel, tj. zejména k výběru vítěze jednotlivých výher a jejich následnému 

předání. Účastník dále potvrzuje, že byl Pořadatelem, coby správcem osobních údajů 

informován o všech právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je 

dobrovolné, Účastník má právo přístupu k nim, právo na jejich opravu, jakož i o dalších 

právech vyplývajících z tohoto zákona a dále o tom, že mezi zpracovatele osobních 



údajů Účastníků bude patřit provozovatel soutěže. Účastník bere na vědomí, že tento 

souhlas může kdykoliv odvolat. 

6. Platnost pravidel soutěže 

6.1 Tato pravidla soutěže jsou dostupná na adrese www.soutez.krusovice.cz a 

nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže, tj. dne 15. 1. 2019. 

 

Příloha č.1 

Den 
Datum 
slosování 

Počet lístků 
(pár) Zápas Datum a čas zápasu Počet půllitrů 

1 01.02.19 10 CZE vs. SWE 10.05. 19 - 20:15 40 

2 02.02.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

3 03.02.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

4 04.02.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

5 05.02.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

6 06.02.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

7 07.02.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

8 08.02.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

9 09.02.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

10 10.02.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

11 11.02.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

12 12.02.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

13 13.02.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

14 14.02.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

15 15.02.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

16 16.02.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

17 17.02.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

18 18.02.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

19 19.02.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

20 20.02.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

21 21.02.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

22 22.02.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

23 23.02.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

24 24.02.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

25 25.02.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

26 26.02.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

27 27.02.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

28 28.02.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

29 01.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

30 02.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

31 03.03.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 
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32 04.03.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

33 05.03.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

34 06.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

35 07.03.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

36 08.03.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

37 09.03.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

38 10.03.19 1 CZE vs. LAT 16.05. 19 - 20:15 20 

39 11.03.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

40 12.03.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

41 13.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

42 14.03.19 1 CZE vs. ITA 17.05. 19 - 20:15 20 

43 15.03.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

44 16.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

45 17.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

46 18.03.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

47 19.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

48 20.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

49 21.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

50 22.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

51 23.03.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

52 24.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

53 25.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

54 26.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

55 27.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

56 28.03.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

57 29.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

58 30.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

59 31.03.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

60 01.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

61 02.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

62 03.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

63 04.04.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

64 05.04.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

65 06.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

66 07.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

67 08.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

68 09.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

69 10.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

70 11.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

71 12.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

72 13.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

73 14.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 



74 15.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

75 16.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

76 17.04.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

77 18.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

78 19.04.19 1 NOR vs. CZE 11.05. 19 - 20:15 20 

79 20.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

80 21.04.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

81 22.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

82 23.04.19 1 AUT vs. CZE 19.10. 19 - 16:15 20 

83 24.04.19 1 CZE vs. SUI 21.05. 19 - 12:15 20 

84 25.04.19 1 RUS vs. CZE 13.05. 19 - 16:15 20 

celkem  93   1700 

 


