
 

VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ DŮKAZ 

 
1. VYMEZENÍ POJMŮ  
1.1 Navrhovatelem je oddělení Policie České republiky, obecní či městské policie nebo Celní správy 

české republiky (dále jen Navrhovatel).  

1.2 Přihláškou se rozumí e-mailové potvrzení odpovědného zástupce Navrhovatele (dále jen 

Přihláška).  

1.3 Videem je videoklip z policejní akce, který již byl publikován na oficiální webové stránce nebo 

profilu na sociálních sítích Navrhovatele (dále jen Video).  

1.4 Porota je sdružení tří vybraných odborníků, kteří jsou pověřeni posouzením přihlášených Videí a 

určením vítěze (dále jen Porota).  

1.5 Organizátorem je společnost Axis Communications s.r.o., IČ: 24135453, se sídlem Bucharova 

1314/8, 158 00 Praha 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, sp. zn. C 181830 (dále jen Organizátor).  

1.6 Výhercem projektu je přihlášené video vybrané Porotou na základě odborného posouzení (dále jen 

Výherce).  

1.7 Výhrou je bezpečnostní řešení poskytnuté Organizátorem (dále jen Výhra).  

 

 

2. PŘIHLÁŠENÍ DO PROJEKTU  
2.1 Do projektu může Navrhovatel přihlásit video prostřednictvím e-mailu na adresu 

redakce@tydenikpolicie.cz nebo info@nejlepsidukaz.cz 

2.2 Do projektu lze přihlásit pouze takové Video, za jehož zveřejnění je zodpovědný Navrhovatel.  

2.3 Podáním Přihlášky místa uděluje Navrhovatel Organizátorovi svůj souhlas k užívání a 

zveřejňování Videa, případně doprovodných podkladů a dokumentů.  

2.4 Organizátor je oprávněn vyžádat si další informace týkající se přihlášeného Videa a rozhodnout o 

jeho zařazení, nebo nezařazení do soutěže. Zařazení do soutěže provádí redakce Týdeníku policie. 

2.5 Navrhovatel může přihlásit Video nejpozději do 31. 3. 2022 v 1. kole přijímání Přihlášek (dále jen 

1. kolo), do 31. 6. 2022 (dále jen 2. kolo) a do 31. 12. 2022 (3. kolo) 

2.8 Videa, která Organizátor zařadí do soutěže, budou po dobu trvání projektu zveřejněna na 

webových stránkách projektu www.nejlepsidukaz.cz 

 

3. VYHODNOCENÍ PROJEKTU  
3.1 Finální rozhodnutí o Vítězi projektu náleží Porotě.  

3.2 Porota přistoupí k bližšímu posouzení Videí přihlášených v 1. kole, a to na svém zasedání v dubnu 

2022. Přesné datum zasedání Poroty bude zveřejněno webových stránkách projektu 

www.nejlepsidukaz.cz 

3.3 Vítěz bude vyhlášen bez zbytečného odkladu na webových stránkách projektu 

www.nejlepsidukaz.cz a současně ho kontaktuje Organizátor.  

3.4 Výše uvedené se obdobně uplatní na Videa přihlášená ve 2. a 3. kole. Přesné datum setkání Poroty 

k posouzení těchto Videí bude upřesněno a bude k nalezení na webových stránkách projektu 

www.nejlepsidukaz.cz.  

4. VÝHRA  
4.1 Výhrou se rozumí kompletní a nakonfigurovaný balíček produktů a služeb společnosti Axis tvořící 

kamerový systém nositelný na těle: 1x AXIS W101, 1x AXIS W700, 1x AXIS W800, licence 1x 

AXIS Camera station, 1x aplikace AXIS Body Worn Assistant a příslušenství (3 úchyty dle výběru) 
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4.2 Výhru nakonfiguruje a předá Organizátor, popř. na žádost Navrhovatele třetí osoba, kterou 

Organizátor zaškolí zdarma. Organizátor tímto způsobem garantuje kvalitu provedení i instalace 

Výhry.  

4.3 Vzdá-li se Výherce Výhry nebo je-li Výhra Výherci odebrána nebo neposkytuje-li Výherce 

nezbytnou součinnost k instalaci Výhry, vybere Porota jiné Video, které bude následně Vítězem 

projektu.  

4.4 Na Výhru není právní nárok.  

4.5 Po instalaci Výhry bude provozovatelem daného kamerového systému Výherce nebo jím pověřený 

subjekt.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
5.1 Tyto podmínky soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 21.2.2022.  

5.2 Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu.  

5.3 Kontaktní údaje Organizátora: Axis Communications s.r.o., info@nejlepsidukaz.cz  

 

V Praze dne 21.2.2022 


