
Pravidla soutěže pivovaru Starobrno - Z lásky k pivu 

 

Pivovar Starobrno vyhlašuje soutěž pro všechny milovníky domácího vaření piva o nejlepší doma 

uvařený ležák. 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel reklamní akce „Z lásky k pivu“ (dále jen 

„akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na 

propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze 

formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Pořadatel a organizátor akce 

Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Heineken Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 

1, 270 53 Krušovice, IČ: 451 48 066. 

2. Termín konání akce:  

Akce probíhá v termínu od 11.04.2019 do 18.5.2019 (dále jen „doba konání akce“), a to na území celé 

České republiky. 

3. Účastník akce 

3.1. Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která (i) je domovarníkem piva, 

tzn. na výrobním zařízení pro domácí výrobu vaří pivo pro vlastní potřebu, (ii) v termínu dle 

čl. 3.4 níže zašle závaznou přihlášku do soutěžní akce, (iii) uvaří ve své domácnosti soutěžní 

produkt splňující podmínky dle čl. 4.1. níže, a (iv) předmětný soutěžní produkt doručí 

v požadovaném množství ve stanoveném termínu k rukám pořadatele na adresu uvedenou 

v čl. 3.4 níže. 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném 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. 

3.3. Jeden účastník se může zúčastnit této soutěžní akce jen jednou, a to pouze s jedním 

soutěžním produktem.  

3.4. Přihláška: 

Účastník se pro zařazení do soutěžní akce musí přihlásit, a to zasláním závazné přihlášky na 

emailovou adresu pořadatele soutez@starobrno.cz nejpozději do 30. 4. 2019. Přihláška musí 

obsahovat následující údaje: 

- Předmět: „Soutěž pivovaru Starobrno - Z lásky k pivu“  

- celé jméno a příjmení účastníka; 
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- kontaktní emailovou adresu účastníka; 

- telefonní číslo účastníka. 

Zasláním závazné přihlášky potvrzuje účastník souhlas se svou účastí v soutěži a těmito podmínkami 

soutěže, které jsou dostupné na: 

https://www.starobrno.cz/akce-a-zabava/starobrno-vyzyva-domaci-pivovarniky-pochlubte-se 

3.5. Zasláním závazné přihlášky dále účastník potvrzuje, že v případě své výhry souhlasí 

s poskytnutím receptu na vítězný produkt pořadateli, konkrétně pivovaru Starobrno.  

3.6. Zasláním závazné přihlášky se účastník zároveň zavazuje udělit bezplatně nevýhradní licenci 

k tomuto receptu Pořadateli, která jej bude opravňovat k užití receptury za účelem produkce 

speciální várky piva ke Dni Starobrna. 

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že receptura může být případně upravena pro účely 

pivovaru na základě doporučen vrchního sládka pořadatele. 

3.7. Zasláním závazné přihlášky dále účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že podle jeho 

vítězného receptu uvaří pořadatel, konkrétně pivovar Starobrno, várku piva o objemu 500 hl, 

která bude představena dne 07. 09. 2019 na Dnu Starobrna, a dále distribuována a prodávána 

v provozovnách v průběhu celého měsíce září 2019. Účastníkovi v souvislosti s udělením 

licence a prodeje pořadatelem uvařeného produktu nevzniká nárok na žádnou finanční ani 

jinou kompenzaci, odměnu, náhradu, ani žádné jiné plnění nad rámec výhry specifikované 

v čl. 6 těchto pravidel. 

 
4. Soutěžní produkt: 

4.1. Do soutěžní akce budou zařazeny pouze soutěžní produkty, uvařené konkrétním účastníkem, 

který v řádném termínu odevzdal přihlášku do soutěžní akce, a které splňují veškeré 

následující podmínky: 

- Pivo musí být uvařeno doma (tzn. bez účasti právnických a fyzických osob podnikajících 

v oboru pivovarnictví a sladovnictví, výroby piva, apod., ani v prostorách komerčního 

pivovaru či pokusné varně) výlučně na zařízení určeném k domácí výrobě. Splnění této 

podmínky soutěžící potvrzuje zasláním své závazné přihlášky.  

- Uvařené pivo musí být ležák s extraktem původní mladiny 11,00 až 12,99 % hmotnostních. 

Nesmí se jednat o ochucené pivo. 

- Uvařené pivo musí být nefiltrované. 

- Na přípravu soutěžního piva musí být použity jako základní suroviny: poloraný žatecký 

červeňák a plzeňský slad. Další suroviny jsou na uvážení konkrétního účastníka akce. 
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- Minimální množství odevzdaného produktu jsou 3 litry, odevzdané ve dvou lahvích, 

každá o objemu 1,5 litr (celkem tedy 3 litry produktu). 

- Soutěžní pivo musí být doručeno organizátorovi soutěže do jeho provozovny - pivovaru 

Starobrno na adrese Hlinky 12, Brno (k rukám Svatopluka Vrzaly, produkty budou 

přebírány recepcí pivovaru), a to nejpozději do 10.05.2019.  

- Na vlastní riziko je možno zaslat soutěžní produkty poštou či kurýrní přepravou, do 

soutěže však budou zařazeny pouze ty, které budou fyzicky doručeny pořadateli ve 

stanoveném termínu dle předchozí věty. 

4.2. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v 

soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší. Do soutěžní akce 

nebudou zařazeny přihlášky přijaté nebo produkty doručené pořadateli po skončení doby pro 

přihlášení, přihlášky neobsahující veškeré požadované údaje nebo obsahující chybné údaje, 

produkty nesplňující veškeré podmínky stanovené v odst. 4.1. výše, či vyplněné nesprávně či 

neúplně, či jinak nesplňující podmínky akce. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného 

posouzení správnosti a úplnosti všech účastí. 

 
5. Průběh soutěže: 

5.1. Pořadatel soutěže nejprve přezkoumá splnění podmínek pro účast v soutěži účastníkem.  

5.2. Následně budou soutěžní produkty podrobeny profesionálnímu analytickému rozboru, který 

určí jejich složení. Každý ze soutěžících obdrží výsledky rozboru v papírové podobě nejpozději 

do 14 dnů ode dne ukončení soutěže. 

5.3. Výherce bude vybrán odbornou porotou složenou ze 7 členů. Degustátoři při svém hodnocení 

vyplní degustační protokol, standardně používaný pro profesionální degustace. 

5.4. Degustace bude slepá a degustátoři nebudou informováni o tom, konkrétní vzorky, kterého 

účastníka pijí. Slepá degustace proběhne dne 16. 5. 2019 v Pivovaru Starobrno. 

5.5. Vyhlášení vítězného účastníka soutěže proběhne dne 18.05.2019 na Slavnostech piva F.O. 

Poupěte v Brně. 

5.6. Zvítězí ten soutěžní produkt, který v součtu obdrží nejnižší počet bodů.  

 

6. Výhra  

6.1. Vítězný účastník získá od pořadatele akce finanční prostředky na nákup zařízení na domácí 

varnu piva v hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet-tisíc-korun-českých). 



6.2. Výherce získává od pořadatele možnost odběru pěti (5) 50 l sudů piva, které pivovar Starobrno 

uvaří podle jeho vítězného receptu, které budou připraveny k odběru od 09.09.2019 na 

recepci Pivovaru Starobrno, Hlinky 12, Brno. 

6.3. Účastník se zavazuje zaslat recept na vítězný produkt pořadateli nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) 

pracovních dnů ode dne vyhlášení výherce, a to na emailovou adresu soutez@starobrno.cz.  

6.4. V téže lhůtě jak je uvedena v čl. 6.3. výše, se účastník zavazuje podepsat licenční smlouvu 

k receptuře, kterou udělí pořadateli oprávnění použít jím vytvořenou recepturu způsobem dle 

čl. 3.6 výše.  

6.5. Výhry budou předány nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy byla pořadateli 

doručena vítězná receptura produktu a zároveň i účastníkem podepsaná licenční smlouva 

k receptuře. 

6.6. V případě, kdy vítězný účastník ve lhůtě stanovené v čl. 6.3 výše nezašle pořadateli recepturu 

vítězného produktu nebo nedoručí jím podepsanou licenční smlouvu k receptuře, nárok na 

výhru mu nevzniká. V takovém případě bude výhra nabídnuta účastníkovi s druhým nejnižším 

počtem bodů v pořadí a následně předána za splnění podmínek v čl. 6.3. a 6.4. výše.  

 

7. Osobní údaje 

7.1. 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, 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 vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění, 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, že účastník má 

právo přístupu k nim, právo na jejich opravu, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto 

zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. 
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8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Účastí v soutěži (přihlášením vzorku) bere účastník na vědomí zákonnou povinnost ohlášení 

započetí domácí výroby piva na místně příslušném celním úřadě danou zákonem č. 353/2003 

Sb. 

8.2. Organizátor neodpovídá za případné nedoručení výher. 

8.3. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu 

prezentujícím tuto akci a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel. 

8.4. Účastník akce bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo 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, případně jednání, které není 

čestné. 

8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení 

soutěže bez uvedení důvodu, a to bez jakékoliv náhrady.  

8.6. Pořadatel nezodpovídá za chyby při registraci vč. sdělení chybné adresy, ztrátu nebo 

poškození produktů, nebo za nedoručení výher. 

8.7. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. 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. 

8.8. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla 

akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany 

provozovatele. 

8.9. Ceny vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do velikosti, hmotnosti, 

barevnosti a motivu odpovídat zaslané výhře. Výherce nemá nárok na výběr velikosti a motivu 

výhry. 

8.10. 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. 

8.11. 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. 


