
 

 

 

Statut a pravidla soutěže 

„Jak chutná Praha“ 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Jak chutná Praha“ (dále jen 
„soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje úplná pravidla 
uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím. 

 Tento statut může být pozměněn výlučně formou písemných dodatků. Jeho změny jsou po 
vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele - Pražské informační 
služby, příspěvkové organizace hlavního města Prahy. 

Cílem samotné soutěže je napomoci znovuobnovení pozapomenutého gurmánského a 
gastronomického věhlasu, kterému se Praha v minulosti těšila.  

1) Pořadatelé soutěže  

Pražská informační služba, Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5 

Pražský kulinářský institut, Suchdolská 85/14, 160 00 Praha 6 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 

(dále jen „pořadatelé“) 

2) Partneři pořadatelů 

Taiko a.s., Strakonická 4/2860, 150 00 Praha  

MONATOUR a.s., Na Hradbách 127, 280 02 Kolín 

Italieonline s.r.o., Bryksova 742, 198 00 Praha  

CK Eva Šulcová, s.r.o., Veleslavínská 48, 162 00 Praha  

RADIO CITY, Korunní 98, 101 00 Praha  

Pražský deník, Přátelství 986, 104 00 Praha  

 



 

3) Termín soutěže 

Soutěž bude probíhat v České republice v roce 2011 podle níže uvedeného harmonogramu: 

 
leden - březen 
- sběr receptů 
 
březen 
- 31. 3. 2011 ukončení zasílání receptů 
 
duben 
- 4. 4. 2011 zasedání poroty → porota vybere z 50 receptů 20 
- ochutnávky receptů na Velikonočních trzích 
 
4. 4. 2011 v 11 hodin zasedání odborné poroty za účasti novinářů v zámeckém areálu 
Ctěnice (Praha 9 - Vinoř) 
 
duben - květen 
- hlasování veřejnosti o receptech 
- k 31. 5. 2011 ukončení soutěže a vyhlášení vítězů 
 
od června 
- nejúspěšnější recepty budou vařit a nabízet na zámku Ctěnice i v dalších restauračních 
zařízeních a cukrárnách 
 
prosinec 
- nejúspěšnější recepty na Vánočních trzích 
 
 
 
 
 
 



 

4) Soutěžící 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s adresou pro doručení výhry na území 
České republiky, které zároveň splní podmínky této soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni 
všichni zaměstnanci Pražské informační služby, Pražského kulinářského institutu, Asociace 
českých cestovních kanceláří a agentur i ostatních spolupracujících společností - partnerů 
soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, 
která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně 
získána a takové osobě nebude předána. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že 
pořadatelé zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého 
jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k 
získání výhry. 
 
Jeden soutěžící může mít více přihlášených receptů. 
 
Účastníkem soutěže nemůže být kolektiv osob. 
 

5) Výhry v soutěži, doručování výher 

Výhry budou poskytovat pořadatelé soutěže. 
 
- cena veřejnosti - zájezd do Itálie pro dvě osoby 
- ceny poroty  - poznávací zájezd do Paříže pro dvě osoby 
  - zájezd do Itálie pro dvě osoby 
  - víkendový pobyt pro dva na zámku Ctěnice 
  - kurz vaření od Pražského kulinářského institutu 
 
Vedle toho mohou být poskytovány těmito partnery i jiné výhry než výše uvedené. 

Soutěžící berou na vědomí, že pořadatelé nebudou doručovat výhru na adresu mimo území 
České republiky.  

Výhry budou odeslány na adresu, kterou uvedli soutěžící pro doručení případné výhry. Výhry 
budou odeslány nejpozději do 31. 12. 2011, nedohodne-li se výherce s organizátorem jinak. 

Seznam výherců bude po skončení soutěže zveřejněný na www.praguewelcome.cz. Soutěžící 
svou účastí výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazují se tato pravidla bezvýhradně 
dodržovat. 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou 
je vyloučeno. 

Pořadatelé  neodpovídají za případné nedoručení zásilek či zpráv, které byly řádně odeslány. 

Odpovědnost za případné vady výhry přebírá organizátor. Nebezpečí škody na výhře přechází 



na výherce okamžikem předání výhry. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu 
bude vydána. 
 

6) Pravidla a podmínky soutěže 

Zadání  

Sbíráme recepty původní pražské kuchyně doplněné příběhem o jejich vzniku, vaření nebo 
rodinné tradici. Fotografie hotového jídla není podmínkou.  

Zasílání receptů 
 
- poštou na adresu: Pražská informační služba – recepty, Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 
Praha 5 
 
- osobně v Informačních centrech PIS: Staroměstské náměstí 1 (Staroměstská radnice) nebo 
Rytířská 31, Praha 1 
 
- elektronicky: na stránkách www.praguewelcome.cz v sekci Jak chutná Praha bude  
vyhotoven formulář dle povinné struktury receptu a zřízena nová e-mailová adresa 
recepty@pis.cz 

Recepty budou zasílány do 31. 3. 2011. Pro dodržení termínu je rozhodující datum doručení. 

 
Vyhodnocení 
 
Vyhodnocení 
- z  receptů vybere Pražská informační služba za asistence Pražského kulinářského institutu 50 
nejzajímavějších v poměru: 
Jídla:   25 
Polévky:  15 
Dezerty: 10 
 
- 50 vybraných receptů předá Pražská informační služba odborné porotě, která z nich vybere 
20 v poměru: 
Jídla:   10 
Polévky: 5 
Dezerty: 5 
 
- 20 receptů se umístí na web do soutěžní sekce, kde o nich budou hlasovat občané. 
Pořadí jednotlivých receptů je dané počtem obdržených hlasů. 



 

7) Osobní údaje 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatelé jsou oprávněni 
bezplatně uveřejňovat jméno, příjmení a místo bydliště výherců na webových stránkách 
www.praguewelcome.cz po dobu platnosti soutěže a měsíc po jejím skončení. Soutěžící bere 
na vědomí, že poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa 
budou zpracovány pořadately s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. 
nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných 
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, 
že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 
21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může 
bezplatně kdykoliv na adrese Pražské informační služby odvolat, že má právo přístupu k 
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních 
údajů, jejich likvidaci, atd.  

8) Ostatní ustanovení 

Pořadatel má právo k  vydání kuchařské knihy z došlých receptů a k jejich propagaci na 
pražských Vánočních a Velikonočních trzích. Vybrané recepty může nabízet restaurace a 
hotel zámek Ctěnice, Praha 9-Vinoř a další restaurační zařízení. 
 
Soutěžící se mohou obracet s dotazem na recepty@pis.cz . 
 
Tato pravidla jsou platná od 1. 1. 2011. Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky. 
 
Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo kontrolovat všechny podmínky účasti v soutěži, v 
případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z 
účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této 
činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla 
účastníkovi vzniknout. Rozhodnutí pořadatelů ohledně veškerých sporných situací je konečné 
a právně závazné pro všechny účastníky. 
 
Pořadatelé zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy odměny v souladu s 
příslušnými právními předpisy. 
 
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 
prodloužit, zkrátit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Veškeré změny 
pravidel nabývají účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách 
www.praguewelcome.cz.  Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na 
náhradu nákladů vynaložených v soutěži. 
 
Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje 
se je bez výhrad dodržovat, s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení. 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhodují s konečnou platností pořadatelé. 



 
Soutěžící potvrzuje, že nic z jeho příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. Soutěžící 
uděluje pořadateli soutěže právo k užití svého příspěvku všemi způsoby bez omezení. 
 
Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem ztrácí účastník nárok na výhru. 
 
 
 
 

Praha dne 6. 1. 11 

                                                                                           

                                                                             za pořadatele Ing. Lucie Ramnebornová, 

                                                                                 ředitelka Pražské informační služby 

 
Záštitu nad soutěží převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. 

 
 


