
 
 

Pravidla Fujifilm Photo Awards  

 
(dále jen soutěž) Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i neprofesionální fotografové s 
trvalým bydlištěm v České republice nebo s českým občanstvím, starší 18 let, s pracemi, 
které vznikly v období od 1. 1. 2020.  

  

  

Pořadatel soutěže  

 

FUJIFILM CZ, s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 2/1949, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

IČO: 11837144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 

oddílu C, vložka 355190  

Pravidla 
 

1. Fotograf je oprávněn do soutěže přihlásit své tři fotografie pro jednu soutěžní kategorii 
jejich nahráním na uložiště nacházející se na internetových stránkách soutěže 
www.fujifilm-x.cz/photoawards , a to v termínu od 24. října 2022 do 31. ledna 2023 24:00 
hodin středoevropského času. Počet kategorií, do kterých se může fotograf přihlásit, není 
omezen.  

2. Fotografie smí být přihlášena pouze jednou a v jedné kategorii – stejná fotografie 
přihlášená do více kategorií bude ze soutěže vyloučena.  

3. Fotografie lze přihlásit bez ohledu na to, jakou technikou byly vyfoceny.  
4. Fotografie musí splňovat následující požadavky:  

  
Formát: JPG (High quality)   
Velikost fotografie: minimální velikosti 1920×1080 px    
Maximální velikost fotografie: 25MB  
Fotografie musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil.  
 

5. Do fotografie nesmí být vložen žádný rámeček, podpis, logo ani vodoznak.  
6. Porota má právo si pro dodatečné přezkoumání fotografie vyžádat předložení 

originálního souboru.  
7. Přijaty budou jedině fotografie nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových 

stránek  soutěže www.fujifilm-x.cz/photoawards. Fotografie poslané e-mailem nebo jiným 
než zmíněným způsobem nebudou do soutěže zařazeny.  

8. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být 
autorská díla soutěžících, uděluje tímto každý soutěžící souhlas s užitím svého díla 
pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací soutěže a pořadatele, a to 
bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům 
užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, 
včetně jeho úprav a zpracování. Dále soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a 
závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od 
autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a 
v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu 
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pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec 
výše uvedený) soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek 
pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud 
s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná 
finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je 
oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci 
vyhlašování soutěže.  

  

Ceny 
 

V každé ze soutěžních kategorií porota vybere 3 nominované a z nich poté jednu vítěznou 
fotografii. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním předání dne 9. března 2023 v Praze.  
  
Vítěz získá mentoring s hlavním porotcem ve své soutěžní kategorii. Může se jednat o 
individuální konzultaci, kurz nebo vstup na fotografický workshop pořádaný daným 
porotcem. Dále získá poukaz na nákup Fujifilm techniky v hodnotě 10 000 Kč, poukaz na 
nákup u Fomei v hodnotě 5 000 Kč a vybavení od Peak Design. 
  
Soutěžící, který si výhru nevyzvedne osobně při slavnostním vyhlášení, je povinen sdělit 
pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra doručena, 
do 7 dní ode dne, kdy bude pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. 
Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady. Výhra bude adresátovi doručena poštou na 
adresu, kterou pořadateli uvede.   
  
Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od konce soutěže, pokud 
Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude 
vyhlášena na webových stránkách soutěže www.fujifilm-x.cz/photoawards .   
   
Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou 
osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 
10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle 
zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň).  Srážková daň z výhry bude odvedena 
pořadatelem soutěže. V případě peněžité výhry bude částka výhry vyplacená výherci o 
srážkovou daň ponížena.  
 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich 
požadovat jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu 
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu 
výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v 
souladu s pravidly soutěže.  

  

Porota 
  

1. Porota jedná nezávisle na vedení společnosti Fujifilm CZ s.r.o., sponzoři a partneři 
nemají vliv na výsledek rozhodování.  

2. Porota se skládá z ambasadorů značky Fujifilm a z dalších úzce spolupracujících 
profesionálních fotografů.  

3. Každá soutěžní kategorie má svou zvláštní porotu složenou ze tří až čtyřech fotografů.  
4. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.  
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Všeobecná ustanovení 
 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato 
pravidla bezvýhradně dodržovat.  
  
Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a osobní údaje výherců 
v rozsahu jméno a příjmení, e-mail a případně doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“) 
budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti 
soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním 
základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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). Poskytnutí 
osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek, bez jehož splnění se soutěžící nemůže 
soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zajistit odeslaní výhry výherci soutěže. 
Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a 60 dnů po jejím skončení.  
  
Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude zpracovávat pořadatel a dále mohou tyto údaje 
v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené 
pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské 
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.  
  
Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:   

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat 
informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je 
rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně 
zpřístupněny,   

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,   
-  právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní 

údaje zpracovávány nezákonně,   
- právo na omezení zpracování osobních údajů,   
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej 

týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro 
jiného správce osobních údajů,   

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních 
předpisů o ochraně osobních údajů.  

Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedená práva na následujících 
kontaktech katerina.sugarkova@fujifilm.com .  
  
Pořadatel soutěže a technický správce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či 
(upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo 
prodloužit dobu trvání soutěže.  
  
Pořadatel soutěže a technický správce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast 
v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se 
soutěží spojené. Pořadatel soutěže a technický správce má právo bez možnosti odvolání 
vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval 
pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry 
podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele anebo byl 
z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 
mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo technického správce je 
konečné.  
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Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění 
či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění 
na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o 
jejím dalším užití.   
 
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými 
prostředky.  
  
O soutěži informuje webová stránka www.fujifilm-x.cz/photoawards . Výherní listina bude k 
dispozici u pořadatele soutěže a na webové stránce.  
  
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže 
zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.fujifilm-
x.cz/photoawards .  
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