
Soutěž “100leté recepty” 

(dále jen “Soutěž”) 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Pořadatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, 
PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka č. 1377 (dále jen “Pořadatel”). Organizátorem soutěže, který má na starosti 
technickou a organizační stránku soutěže, je: dotcom.cz s.r.o.., IČO: 03804844, se sídlem Žitná 
562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 238091. 
(dále jen “Organizátor”). Tento dokument obsahuje úplná a závazná pravidla Soutěže „100leté 
recepty“ (dále jen „Pravidla“).  
 

II. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Soutěže se můžete zúčastnit na webových stránkách https://itesco.cz/hello/  v termínu od 11. 
července 2018 12:00 hodin do 25. září 2018 23:59 hodin (dále jen “Čas konání Soutěže”). 
Soutěž bude rozdělena do 11 kol: 
 

Číslo kola Hlasování Posílání receptů 
1. kolo 11. 7. – 17. 7. 2018 Do 9. 7. 2018 
2. kolo 18. 7. – 24. 7. 2018 Do 16 7. 2018 
3. kolo 25. 7. – 31. 7. 2018 Do 23. 7. 2018 
4. kolo 1. 8. – 7. 8. 2018 Do 30. 7. 2018 
5. kolo 8. 8. – 14. 8. 2018 Do 6. 8. 2018 
6. kolo 15. 8. – 21. 8. 2018 Do 13. 8. 2018 
7. kolo 22. 8. – 28. 8. 2018 Do 20. 8. 2018 
8. kolo 29. 8. – 4. 9. 2018 Do 27. 8. 2018 
9. kolo 5. 9. – 11. 9. 2018 Do 3. 9. 2018 
10. kolo 12. 9. – 18. 9. 2018 Do 10. 9. 2018 
11. kolo 19. 9. – 25. 9. 2018 Do 17. 9. 2018 

 

III. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 
Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba, která je ke dni přihlášení do Soutěže starší 18 let s 
doručovací adresou na území České republiky, která splní soutěžní zadání dle níže uvedených 
pokynů a vyjádří souhlas s těmito Pravidly (dále jen “Soutěžící”). 



1. Osoba, která se chce soutěže zúčastnit, musí v Čase konání Soutěže vložit prostřednictvím 
webové stránky https://itesco.cz/hello/ tradiční rodinný recept, který se dědí z generace na 
generaci, popsat jeho přípravu, použité suroviny, krátký popisek k historii receptu a fotografii 
receptu a registrovat se uvedením jména, příjmení, města a emailové adresy Soutěžícího. 
Odesláním receptu, fotografie a registrací Soutěžící potvrzuje souhlas s Pravidly. 

2. Soutěžící může do Soutěže poslat více receptů během Času konání Soutěže. Každý 
Soutěžící smí ale do Soutěže přihlásit maximálně jeden svůj recept do každého soutěžního 
kola. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit recept v případě, že nesplnil podmínky Soutěže nebo se 
nejedná o původní recept a byl zkopírován z jiného zdroje. 

 
4. Ze Soutěže jsou automaticky vyřazeni zaměstnanci Organizátora i Pořadatele Soutěže 

včetně jejich rodinných příslušníků. 
 

IV. PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍCH  
Soutěžící zasláním fotografie receptu do Soutěže potvrzuje, že: 

a) je autorem fotografie nebo má souhlas autora fotografie s jejím poskytnutím do Soutěže 
a s poskytnutím licence/podlicence Pořadateli k jejímu užití v rozsahu a způsobem 
uvedeným v těchto pravidlech; 

b) užitím fotografie Pořadatelem dle těchto Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena 
práva třetích osob; 

Soutěžící se zavazuje Pořadatele odškodnit z případných nároků třetích osob vznesených 
proti Pořadateli, pokud kterékoli prohlášení učiněné výše pod písmeny a), b) nebude v 
souladu se skutečností, tj. nebude pravdivé nebo bude neúplné. 
  

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za 
následek vyřazení ze Soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování 
bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen. K vyloučení může dojít i při 
odhalení vícenásobné registrace nebo při zaznamenání zisku hlasů z jiných než českých IP adres. 
O vyloučení ze Soutěže rozhoduje výhradně Pořadatel. 
 

V. VÝHRY 
Soutěžící získá za každý zaslaný recept, který bude splňovat pravidla soutěže, poukázku na nákup 
v obchodech Tesco v hodnotě 200 Kč. Tato odměna platí od 30. 8. 2018 až do konce soutěže. Na 
jednoho soutěžícího může připadnout maximálně 5 poukázek. 
 
Organizátor Soutěže vybere po každém soutěžním týdnu vždy tři recepty s nejvyšším počtem hlasů 
(laiků) na webové stránce https://itesco.cz/hello/  v daném týdnu. Výherci budou kontaktováni na 
emailové adrese poskytnuté Organizátorovi do 3 pracovních dnů. Zároveň tyto výherní recepty 
postupují automaticky do výběru 300 receptů, ze kterých pak profesionální porota složená ze 



zástupců Pořadatele Soutěže a z odborníků z oblasti gastronomie vybere 100 finálových receptů, 
které vyjdou v knižní podobě po skončení Soutěže. Výherci Soutěže poskytne Organizátor 
následující výhru: 

• nákupní Tesco poukázky v hodnotě 2 000 Kč za první místo, 1 000 Kč za druhé místo a 
500 Kč za třetí místo. 

 

Výhra bude výherci zaslána Českou poštou do 3 týdnů na adresu, kterou oznámí Organizátorovi. 
Organizátor s cílem předání výhry kontaktuje výherce prostřednictvím komentáře pod jeho 
soutěžním příspěvkem, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže v daném 
týdnu. Výherce bude Organizátorem požádán o poskytnutí emailu a adresních údajů za účelem 
předání výhry.  
V případě, že výherce neoznámí Organizátorovi své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů ode dne 
zaslání e-mailové zprávy Organizátorem, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá Pořadateli. 
Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny nebo 
nesprávného uvedení emailové adresy Soutěžícího, nebo pokud ji tento Soutěžící včas neoznámí 
Organizátorovi. 

VI.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce vašich osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s touto Soutěží, je Pořadatel. 
2. Osobní údaje Soutěžících jsou zpracovávány pro pořádání Soutěže, tj. zejména pro následující 
účely: 

a. výběr výherců a oznamování výsledků, 
b. předávání výher, 
c. řešení případných stížností, 
d. propagace image, produktů anebo služeb Pořadatele na webové stránce 

https://itesco.cz/hello/   
3. Osobní údaje zpracovávané k výběru výherců, ohlášení výsledků Soutěže a vyřizování 
případných stížností zahrnují jméno a příjmení Soutěžícího. Osobní údaje výherce, které jsou 
nezbytné pro předání výhry, zahrnují jméno a příjmení, e-mail a adresu bydliště pro zaslání výhry. 
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů Soutěžících, kteří zasílají recepty a fotografie 
v rámci Soutěže, jsou: 

a. oprávněné zájmy – pokud jsou údaje zpracovávány za účelem uvedeným v odst. 2.a., d. a 
e. těchto Pravidel, 

b. smluvní nezbytnost – pokud jsou údaje zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2.b. těchto 
Pravidel, 

c. dodržení zákonné povinnosti – pokud jsou zpracovávány údaje za účelem uvedeným v odst. 
2.c. těchto Pravidel. 

5. Osobní údaje získané v souvislosti se Soutěží jsou zpracovávány v následujících obdobích: 
a. údaje poskytnuté Soutěžícími pro účely účasti v Soutěži – od okamžiku jejich poskytnutí až 

do ukončení Času konání Soutěže a doby nezbytné pro vyhodnocení Soutěže, 
b. údaje poskytnuté výherci pro účely předání výhry – po dobu než dojde k řádnému předání 

výhry v souladu s Pravidly, 
c. údaje poskytnuté osobami podávajícími stížnosti – až do konečného rozhodnutí o dané 

stížnosti. 
 

6. Poskytování osobních údajů Soutěžícím je dobrovolné, je však nezbytné pro účast v Soutěži. 
7. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a 
cookies umístěných na adrese https://itesco.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 
 



VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící Organizátorovi svůj souhlas se zněním těchto Pravidel a zavazuje 
se je dodržovat. 
Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato 
Pravidla a podmínky Soutěže a zároveň je oprávněn Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s 
účinností od okamžiku zveřejnění na webové stránce https://itesco.cz/hello/.   
Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí o udělení výher a vyloučení jakéhokoli Soutěžícího ze 
Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Pravidel 
nebo i při pouhém podezření z jejich nedodržení, dále z důvodu porušení právního řádu České 
republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které, je dle posouzení Pořadatele, 
způsobilé ohrozit oprávněné zájmy Pořadatele, Organizátora či ostatních Soutěžících, porušování 
pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího jako je např. manipulace s 
výsledky Soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí 
podle tohoto článku je Pořadatel oprávněn činit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku 
předání výher. V případě, že výhra nebude udělena již vybranému výherci, vyhrazuje si Pořadatel 
právo výhru neudělit a výhra propadá Pořadateli. 
 
Na poskytnutí výhry nevzniká výherci právní nárok a místo ní nelze v žádném případě od Pořadatele 
či Organizátora Soutěže požadovat jakékoliv jiné plnění. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo 
požadovat jinou výhru, než je určena Pořadatelem. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Další podmínky Soutěže a právní vztahy vzniklé na 
základě této soutěže se řídí právním řádem České republiky. 
Případné námitky k průběhu Soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na adresu sídla uvedenou 
v těchto pravidlech soutěže, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení Soutěže. Na námitky 
podané později se nebude přihlížet. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné. 
 
V Praze dne 26. 6. 2018 
 


