
STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE 
 

Soutěž o lístky na MS IIHF v ledním hokeji 2015 
 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Horeca. Tento statut je 

jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke 

spotřebitelům – soutěžícím. 

 

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

pořadatelem soutěže. 

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE, POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE 

 

1.1.   Organizátorem soutěže je Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, 

198 21 Praha 9, IČ: 41189698, DIČ: CZ41189698 (dále jen „organizátor“). 

1.2.   Pořadatelem soutěže je YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč – Kožichovice, IČ: 

46980121, DIC: CZ46980121 (dále jen „pořadatel“). 

1.3.   Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o. Kubánské 

náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007, DIČ: CZ 27635007 (dále také jako 

„provozovatel SMS služby“). 

 

 

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE 

 

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v provozovnách  Horeca v době od 23. 2. 

2015 do 15. 4. 2015 nebo do vyčerpání všech soutěžních výrobků, co nastane nejdřív 

(dále také jako „doba trvání soutěže“). Soutěž je rozdělena do 52 soutěžních kol, každé o 

délce jednoho kalendářního dne (od 00:00:01 hod do 23:59:59 hod). 

2.2.   Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či 

zkrátit, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit bez udání důvodů. 

2.3.   Pro účely této Soutěže zřídil pořadatel infolinku na čísle +420 296 363 199. 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 infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat 

o provozní době infolinky. 

 

3. VÝHRY V SOUTĚŽI, SOUTĚŽNÍ VÝROBKY 

 

3.1. Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito 

pravidly soutěže pro získání stanovených výher. 

3.2.  Výhrou v soutěži jsou lístky dva na zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015. 

Do soutěže je vloženo celkem 484 lístků.  
3.3. O VÝHŘE NEROZHODUJE NÁHODA. 

3.4. Soutěžními výrobky jsou: Coca-Cola 330 ml sklo s etiketou označenou soutěží. Každý 

obal soutěžního výrobku je z vnitřní strany potištěn unikátním soutěžním kódem (dál jen 

„soutěžní kód“). 

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

 

4.1.   Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky, která současně splní následující podmínky: 

4.1.1 V době trvání soutěže zakoupí v některé z provozoven Horeca při jednotlivém 

nákupu alespoň jeden soutěžní výrobek; 

4.1.2 Odešle soutěžní kód z etikety soutěžního výrobku, pomocí SMS ve formátu 

HOKEJmezeraKÓD na telefonní číslo 9001103; a  

4.1.3 Správně odpoví na soutěžní otázku, která mu bude zaslána v SMS zprávě. Na 

otázku odpoví zasláním SMS ve tvaru CCmezeraODPOVĚĎ na telefonní číslo 

9001103. 



4.2.   Každý soutěžní kód opravňuje soutěžícího k odeslání nejvýše jedné soutěžní SMS zprávy. 

Pokud se bude chtít soutěžící opakovaně zúčastnit soutěže, musí opětovně splnit 

podmínky pro získání nového soutěžního kódu. Každý soutěžící má právo v každém 

soutěžním kole odeslat nejvýše tři SMS. 

4.3.   Odesílat soutěžní SMS zprávy a účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního 

telefonu pouze jeden soutěžící. 

4.4.   Cena SMS zprávy je 3,- Kč včetně DPH. 

4.5.   U každé přijaté SMS zprávy jsou kromě vlastního textu SMS zprávy ve shora uvedeném 

tvaru evidovány i následující informace: 

  a) číslo mobilního telefonu, z něhož byla SMS zpráva odeslána, 

  b) datum a přesný čas přijetí SMS zprávy, 

   c) soutěžní kód, 

4.6.   Soutěžní SMS může soutěžící odesílat pouze z mobilních telefonů prostřednictvím 

mobilních operátorů registrovaných pro území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny 

SMS zprávy odeslané v jiném než předepsaném tvaru, SMS zprávy odeslané jinak než z 

mobilního telefonu (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslané nikoli 

prostřednictvím mobilního operátora registrovaného pro území ČR a SMS zprávy 

doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení nebo 

pozdní doručení SMS zpráv. Ze soutěže jsou dále vyloučeny všechny SMS zprávy, které 

jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze 

soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší 

pravidla soutěže. O vyloučení SMS zprávy, resp. soutěžícího ze soutěže s konečnou 

platností rozhoduje pořadatel soutěže. 

4.7.   Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, 

technickému správci, organizátorovi či jiným spolupracujícím osobám pověřeným 

zajištěním této soutěže, a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, 

které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla 

soutěže v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by 

se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností 

pořadatel soutěže. 

4.8.   Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně mobilních 

operátorů. 

4.9.   Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal 

informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, ze kterého byly odeslány 

soutěžní SMS zprávy.  

4.10. Účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. V případě 

pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, ze kterého byla odpověď na 

soutěžní otázku odeslána. 
 

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI 

 

5.1 Soutěž bude rozdělena na soutěžní kola. Počet výherců v jednotlivých kolech je uveden 

v příloze č. 1. 

5.2 Výhercem se stává soutěžící, který se zúčastní soutěže v souladu s článkem 4.1 a při 

splnění ostatních podmínek dle tohoto statutu odpoví správně na soutěžní otázku a 

SMS s jeho odpovědí bude v daném soutěžním kole doručena v nejkratším časovém 

intervalu mezi odesláním soutěžní otázky a přijetím odpovědi. Pokud tuto 

podmínku splní větší počet soutěžících, výhercem se stane ten, který SMS s odpovědí 

zaslal blíže k začátku soutěžního kola.  Správnost odpovědí posoudí pořadatel soutěže. 

5.3 Čas doručení soutěžní SMS zprávy bude stanoven technickým systémem provozovatele 

SMS služby. 

5.4 Každý soutěžící má nárok na zisk nejvýše jedné výhry. 

5.5 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn telefonicky na číslo mobilního telefonu, z něhož 

byla odeslána soutěžní SMS zpráva, a to do dvou dní po skončení soutěžního kola, 

v němž výhru získal, mezi 9:00 a 17:00, přičemž každý den budou uskutečněny alespoň 

dva pokusy o telefonické spojení.  

5.6 Pokud se výherce nepodaří v termínech uvedených v bodu 5.5 telefonicky kontaktovat, 

bude mu následující den zaslána SMS s informací o výhře a s žádostí o kontaktování 

pořadatele (dále jen „informační SMS“). Výherce je povinen tak učinit do 24 hodin od 

odeslání informační SMS v době mezi 10:00 a 16:00. 



5.7 Nepodaří-li se výherce kontaktovat v souladu s body 5.5 a 5.6 nebo nesplní-li výherce 

další podmínky soutěže, je takový výherce ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru 

zaniká. 

5.8 V případě, že dle čl. 5.7 statutu zanikne nárok na získání výhry, je výhra přidělena 

soutěžícímu, který splňuje podmínky pro získání výhry jako nejbližší následující po 

soutěžícím, jemuž nárok na výhru zanikl. 

5.9 Výherce je na vyžádání povinen předložit etikety všech soutěžních výrobků, se kterými se 

zapojil do soutěže jako i doklad o nákupu v příslušné provozovně. Pokud výherce tuto 

podmínku nesplní, je ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. 

5.10 Výhry budou doručovány výhercům prostřednictvím doporučené zásilky České pošty na 

adresu, kterou výherce uvede v rámci komunikaci při oznámené o výhře. 

 

 

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1   Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného 

plnění. 

6.2   Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto 

statutu. 

6.3   Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou 

poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v 

souladu s těmito pravidly. 

6.4   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.  

6.5   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.  

 

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

7.1   Soutěžící uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s 

účastí v soutěži, pro marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na 

dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou 

zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, adresa bydliště a další údaje 

poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou 

účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je organizátor. 

7.2   Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 

5 let pracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob 

pověřených organizátorem.  

  Zpracovatelem z důvodu zajištění organizace soutěže je zejména společnost pořadatele. 

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo 

předáním výher a pro marketingové účely a za účelem nabízení produktů a služeb a to na 

dobu 5 let od prvního přihlášení. 

7.3  Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou 

žádostí doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 

jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede 

k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se 

ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní 

údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy 

podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že 

zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. 

7.4  Soutěžící registrací do soutěže uděluje organizátorovi a pořadateli souhlas se zasíláním 

obchodních sdělení o loteriích a hrách provozovaných organizátorem prostřednictvím 

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je soutěžící 



oprávněn kdykoliv odvolat. 

7.5  Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi a pořadateli souhlas s uveřejněním 

svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své 

odpovědi - ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na 

webových stránkách organizátora a provozoven, kterých se soutěž dotýká, pokud je toto 

užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním 

účelům. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 2. 2015 



Příloha č. 1: Počet výherců v soutěžních kolech 

 
 

       
 

 
 

       
 

 HORECA CZ 
 

dohromady 52 soutěžních dní 
     

  PO ÚT ST ČT PA SO NE 
  

1. týden 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. celkem výherců za 1 týden 

výherci 3 3 3 3 3 3 3 21 

2. týden 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 
  

výherci 3 3 3 3 4 4 3 23 

3. týden 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 
  

výherci 3 3 3 3 4 4 3 23 

4. týden 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 
  

výherci 4 4 4 4 6 6 4 32 

5. týden 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 
  

výherci 4 4 4 4 6 6 4 32 

6. týden 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 
  

výherci 5 5 5 5 8 8 5 41 

7. týden 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 
  

výherci 5 6 6 6 8 8 6 45 

8. týden 13.4. 14.5. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 
  

výherci 8 8 9 X X X X 25 

          

        
242 lístků pro 2 osoby 

 

 
 


