
Úplné znění pravidel spotřebitelské akce 
„Vyhrajte zájezd do Casa Eminente v Paříži“ 

pravidla pro ČR 
 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Global Wines & Spirits – 
Casa Eminente“ (dále jako „akce“ a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku (dále jako „Pravidla“). 

 

1. POŘADATEL AKCE, ORGANIZÁTOR AKCE, POSKYTOVATEL CEN DO SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., IČO: 282 01 302, se sídlem 
Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 132413 (dále také jako „pořadatel“). 

Organizátorem akce je společnost Global Wines & Spirits, s. r. o., IČO: 610 63 070, se sídlem 
Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 43252 (dále také jako „organizátor“). 

Poskytovatelem cen do soutěže je společnost Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., IČO: 282 01 302, 
se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 132413 (dále také jako 
„poskytovatel cen“). 

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE, SOUTĚŽNÍ VÝROBKY, SOUTĚŽNÍ OTÁZKA 

1)  Akce se koná v době od 13.03.2023 13:00 hod. do 11. 4. 2023 13:00 hod. (dále jen „Doba konání 
akce“). Akce probíhá na území České republiky prostřednictvím soutěžního formuláře na webu 
organizátora – www.global-wines.cz. (dále také jako „Soutěžní formulář“), a to konkrétně v sekci 
Blog - „Vyhrajte zájezd do Casa Eminente v Paříži“. 

2)  Podmínkou pro zapojení do soutěže je nákup soutěžního výrobku, kterým je rum Ron de Cuba 
Eminente Reserva 7 Years Old 0,7l (dále jako „Soutěžní výrobek“) a to prostřednictvím e-shopu 
www.global-wines.cz nebo na některé z 11 prodejen organizátora – www.global-
wines.cz/prodejny (dále jako „Prodejní místo“). Pro účely Soutěže se nákupem Soutěžního 
výrobku rozumí jeho převzetí v průběhu Doby konání akce. Objednání v Době konání akce a 
převzetí od dopravce po jejím skončení tedy neplní podmínku pro zapojení do soutěže. 

3)  Podmínkou pro zapojení do soutěže je zodpovězení tipovací otázky ve znění „Kolik lahví rumu 
Eminente Reserva 7YO 0,7l se v České republice prodalo v roce 2022?“ (dále jako „Soutěžní 
otázka“). Na jejím základě budou vybráni výherci – viz kapitola 4 dále. 

 

3. ÚČASTNÍCI AKCE, ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO AKCE 

1)  Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České 
republiky, která splní následující podmínky: 

a)  Zakoupí v době konání akce alespoň jeden Soutěžní výrobek v některém z Prodejních míst 



b)  V Soutěžním formuláři vyplní požadované kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, datum 
narození pro ověření věku). 

c)  V Soutěžním formuláři zodpoví Soutěžní otázku. 

d)  Do soutěžního formuláře vyplní jedinečné evidenční číslo účtenky z prodejny (devítimístné 
číslo) nebo číslo faktury z e-shopu (desetimístné číslo) dokladující nákup Soutěžního výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů poskytnutých v Soutěžním 
formuláři a údaje odešle. 

f)  Úspěšné zapojení do soutěže bude následně účastníkovi potvrzeno automatickým e-mailem 
odeslaným na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

2)  Do soutěže je možné se zapojit opakovaně, vždy však s jedinečným číslem účtenky / faktury – tedy 
opakovaným nákupem Soutěžního výrobku. Šanci na výhru v takovém případě zvyšuje uvedení 
jiné odpovědi na soutěžní otázku. 

3)  Odesláním údajů v Soutěžním formuláři v souladu s pokyny výše se fyzická osoba stává 
účastníkem soutěže s povinností dodržovat tato pravidla. 

4)  Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 
k pořadateli nebo organizátorovi nebo společnostem podílejících se na přípravě a organizaci této 
akce a jejich osoby blízké. 

 

4. VÝHRY, ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ 

1)  Výhrou v soutěži je zájezd do Paříže a zážitkový pobyt v Casa Eminente pro dvě osoby. Casa 
Eminente je jedinečný dům v kubánském stylu, umělecký prostor, bar, restaurace a jen 4 pokoje 
nepřístupné veřejnosti – přenocování v nich nelze koupit za peníze a je umožněno jen několika 
vyvoleným. Zájezd se bude konat v termínu 11.-12. 5. 2023. 

Cena zahrnuje: letenku do Paříže, transfer z letiště do „Casa Eminente“, prohlídku Casa Eminente, 
barmanskou show s koktejly od světoznámých barmanů, večeři v kubánském stylu (připravenou 
jedním z předních pařížských kuchařů), přenocování v Casa Eminente, snídani, volný čas v Paříži, 
transfer na letiště, letenku do Prahy. Hodnota výhry je 35.000,- Kč. Výhra v této hodnotě podléhá 
povinnosti zdanění. Tuto daň řádně odvede Pořadatel soutěže. 

Do soutěže jsou vloženy 2 tyto výhry (2x zájezd pro 2 osoby). 



Jeden Účastník akce může výhru vyhrát pouze jednou. 

 

2)  O výherci rozhodne správnost odpovědi na Soutěžní otázku (viz kritéria níže) a ověření, že 
Účastník akce zakoupil v Době konání akce Soutěžní výrobek. Obě podmínky musí být splněny 
současně, jinak Účastník akce na výhru nárok nemá. 

a)  Soutěžní otázka ve znění „Kolik lahví rumu Eminente Reserva 7YO 0,7l se v České republice 
prodalo v roce 2022?“ je tipovacího charakteru. Výhru získají ti dva Účastníci, jejichž odpověď 
na Soutěžní otázku byla správná, nebo nejblíže správné odpovědi. 

b)  Při shodě odpovědí od dvou a více Účastníků soutěže je rozhodující čas doručení odpovědi. 
Odpověď doručená dříve vítězí nad stejnou odpovědí doručenou později. Pokud by došlo 
k doručení dvou a více shodných odpovědí ve stejný okamžik, rozhoduje o pořadí losování. 

c)  Nezáleží na tom, zda Účastník soutěže tipne vyšší nebo nižší číslo, než je správná odpověď, 
rozhodující je vždy absolutní hodnota rozdílu od správné odpovědi. Jako shodné odpovědi tedy 
budou považovány i dva různé tipy, které se ale od správné odpovědi liší o stejný počet – jedna 
z odpovědí je o X lahví nižší a druhá odpověď je o X lahví vyšší než správná odpověď. I 
v takovémto případě rozhoduje o pořadí dřívější čas doručení odpovědi. Při přetrvávající shodě 
potom rozhoduje opět losování. 

Podmínkou získání výhry je také potvrzení od Účastníka akce, že se může danou výhru čerpat ve 
stanoveném termínu – 11.-12. 5. 2023. V opačném případě výhra propadá ve prospěch dalšího 
Účastníka v pořadí, který splnil všechna potřebná kritéria pro získání výhry. 

 

5. KOMUNIKACE S VÝHERCI 

1)  Výherci soutěže budou kontaktování Pořadatelem soutěže nejpozději do 21. 4. 2023 na e-mailové 
adrese, kterou uvedli v Soutěžním formuláři. Pokud výherce na e-mail neodpoví do 28. 4. 2023, 
jeho nárok na výhru propadá ve prospěch dalšího Účastníka v pořadí, který splnil všechna 
potřebná kritéria pro získání výhry. 

2)  Výherce si zvolí druhou osobu, která ho bude na zájezdu doprovázet a Pořadateli předá její 
kontakt. Doprovázející osobou může být jedině osoba zletilá, tedy starší 18 let. 

3)  Pořadatel soutěže bude zajišťovat zájezd, a pro tento účel bude po výhercích a jejich doprovodu 
požadovat sdělení dalších osobních údajů, případně i předložení dokladů totožnosti potřebných 
zejména pro zajištění letenek a dalších náležitostí cesty. Výherce a jeho doprovod bude od 
Pořadatele prostřednictvím informovaného souhlasu informován o všech právech týkajících se 
osobních údajů sdělených za tímto účelem. 

 

6. ZPŮSOB ČERPÁNÍ VÝHER 

1)  Výherci se se svým doprovodem dostaví 11. 5. 2023 v čase domluveném s Pořadatelem soutěže na 
domluvené místo (dále také „Místo srazu) na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni. Náklady na 
cestu na toto místo si hradí výherce sám. Výhru začíná čerpat, tedy zájezd nastupuje na tomto 
místě. 



2)  Veškeré náklady spojené s cestou z Místa srazu do Paříže a zpět, náklady na ubytování, stravu a 
doprovodný program hradí Pořadatel soutěže. Výjimku tvoří volný program v Paříži, kdy si výherce 
náklady vzniklé na základě vlastního rozhodnutí hradí sám (např. vstupenky do muzeí, nákup 
suvenýrů apod.). 

3)  Zájezd, tedy i čerpání výhry končí na Místě srazu (na Letišti Václava Havla v Praze). Odtud se 
výherci dopraví domů opět na vlastní náklady. 

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1)  Zapojením do soutěže, tedy v okamžiku odeslání Soutěžního formuláře poskytne Účastník akce 
pořadateli soutěže informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum 
narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení. 

Účelem zpracování osobních dat Účastníků akce je komunikace s výherci soutěže. Doba 
zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení soutěže, maximálně 1 rok, následně budou 
tyto osobní údaje zlikvidovány. 

2)  Osobní údaje účastníků v rozsahu výše uvedeném budou zpracovávány pořadatelem, jako 
správcem osobních údajů, a organizátorem, jako zpracovatelem, na základě souhlasu daného 
výherci při odeslání Soutěžního formuláře. 

3)  Účastník soutěže má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail eshop@g-w-s.cz a právo požadovat 
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 
právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i 
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

5)  Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník svobodně, dobrovolně, ničím 
nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování 
osobních údajů. 

 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

1)  Účastník akce bude vyloučen z akce v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude 
mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z 
účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k 
jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům této akce. 

2)  Účastníci nemají nárok na proplacení výhry v penězích, čerpání výhry v náhradním termínu, ani 
požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech. Účast v akci ani ceny 
není možné vymáhat právní cestou. 

 

9. INFOLINKA 

Dotazy k soutěži je možné zasílat na eshop@g-w-s.cz, nebo se dotazovat telefonicky na čísle 
+420 800 100 639. Infolinka je v provozu v pracovní dny v čase 8:00 – 16:30. 

 

 



 

10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE, OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1)  Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se 
akce. 

2)  Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv 
náhrady z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu 
vyhlásí na webových stránkách www.global-wines.cz. 

3)  Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost Soutěžního 
formuláře či jakékoliv technické potíže při odesílání údajů prostřednictvím formuláře během doby 
konání akce, která bude mít jakýkoliv následek např. pozdní doručení údajů účastníka, nebo jejich 
nedoručení. 

4)  Pořadatel nenese odpovědnost za případnou újmu, kterou by účastníci event. utrpěli v průběhu 
čerpání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají 
nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

5)  Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými 
údaji poskytnutými účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nepřijetím, zřeknutím se, 
respektive nevyužitím výhry. 

6)  Výňatky z těchto úplných Pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a 
propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly 
této akce. Jediným právně závazným dokumentem k akci jsou tato úplná Pravidla. 

7)  Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky, sociální sítě) 
nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry i 
jejich počet. 

8)  Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.global-wines.cz. Všichni účastníci akce jsou 
těmito pravidly vázáni. 

9)  Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

 

V Praze dne 13. března 2023 

Pořadatel: Moët Hennessy Czech Republic s.r.o. 

Organizátor: Global Wines & Spirits, s. r. o. 


