Pravidla soutěže
2017

Dr. Bares Award
Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje soutěž Dr. Bares Award.
Soutěž je vyhlašována od roku 1993, zpravidla ve dvouletých intervalech. V roce 2005 byla
k příležitosti uctění památky svého zakladatele dr. Rudolfa O. Barese, dlouholetého generál‑
ního ředitele společnosti PRO.MED.CS Praha a. s. a významného příznivce gastroenterologie,
pojmenována Dr. Bares Award.
Společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2017 dvě soutěžní kategorie –
Publication a Idea. Společnost PRO.MED.CS Praha a. s. chce kategorií Publication podpo‑
rovat aplikaci lékařských a vědeckých poznatků v klinické praxi. Vyhlášením kategorie Idea
chce stimulovat inovativní počiny, které mohou ukázat na nové léčebné postupy.
V rámci soutěže Dr. Bares Award jsou jednotlivé soutěžní kategorie na sobě nezávislé a každá
z nich se řídí vlastními pravidly. Obecná ustanovení soutěže jsou platná pro obě kategorie.
Elektronická komunikace probíhá prostřednictvím webových stránek www.promedcs.com,
případně e‑mailovou schránkou: Dr-Bares-Award@promed.cz. Poštovní adresa pro doru‑
čování soutěžních zásilek je shodná se sídlem organizátora. Na obálku je nutné v adrese
příjemce uvést heslo „Dr. Bares Award“.
Historický přehled a výsledky ukončených soutěží jsou uvedeny na webových stránkách spo‑
lečnosti PRO.MED.CS Praha a. s.
Soutěž v kategorii Publication probíhá od 20. 8. 2017 do 3. 3. 2018, a to ve třech navazu‑
jících úrovních: a) základní hodnocení, b) národní hodnocení a c) mezinárodní hodnocení.
Soutěž v kategorii Idea probíhá v období od 15. 9. 2017 do 30. 6. 2018 a má dvě úrovně
posuzování – základní posouzení a expertní posouzení.

Kategorie Publication
Účastník
Účastníkem soutěže v kategorii Publication se může stát fyzická osoba způsobilá k právním
úkonům, která splňuje následující podmínky:
a) nejpozději v den podání přihlášky podle těchto pravidel dosáhne věku nejméně 18 let,
b)	je odborníkem ve zdravotnictví, přičemž za odborníka se považuje osoba s dokončeným
vysokoškolským vzděláním v oboru lékařství nebo farmacie,
c) 	má v době přihlášení do soutěže trvalý pobyt v některé z následujících zemí: Ázerbájdžán,
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyz‑
stán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Ruská federace, Slovensko, Slo‑
vinsko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán (odlišná státní příslušnost není vylučujícím
kritériem),
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d)	je autorem nebo spoluautorem vědeckého článku ve smyslu pravidel této soutěže, který
je přihlašován do soutěže (viz Autorství).

Vědecký článek
Vědeckým článkem se pro účely soutěže Dr. Bares Award 2017 v kategorii Publication ro‑
zumí odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který
prezentuje původní výsledky výzkumu provedeného autorem, nebo týmem, jehož byl autor
členem. Do soutěže jsou přijímány celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů
periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji: souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky,
diskuse a závěr, literární přehled), s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s po‑
známkovým aparátem. Nejedná se tedy o články pouhého informativního charakteru, ediční
materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Vědec‑
kým článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku, např. na konferenci.
Vědecký článek pro účely soutěže v kategorii Publication musí splňovat obě následující kri‑
téria:
a)	původní vědecká práce v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie a/nebo týkající
se metabolického syndromu (klinické i experimentální včetně studií in-vitro, in-vivo, epi
demiologických prací, meta-analýz aj.),
b)	v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 byl publikován v odborném periodiku (nebo
v daném období byl dostupný v online verzi; viz Odborné periodikum).

Odborné periodikum
Za odborné periodikum je považován a) recenzovaný vědecký časopis, tzn. tiskovina, která
je vydávána pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické
úpravě, nebo b) elektronický recenzovaný odborný časopis (periodikum), který má v době
publikování vědeckého článku přidělen ISSN kód (časopis zaregistrovaný a identifikovatelný
pod mezinárodním ISSN kódem). Odborným periodikem pro účely soutěže není denní tisk
ani populárně naučný časopis. Posoudit a rozhodnout o tom, zda je příslušná tiskovina od‑
borným článkem, náleží výhradně organizátorovi.

Autorství
V případě spoluautorství vědeckého článku je za hlavního autora pro účely soutěže považo‑
váno jméno osoby uvedené na prvním místě v pořadí autorů. Za druhého autora je považo‑
vána osoba uvedená na druhém místě v pořadí autorů, za třetího autora osoba uvedená na
třetím místě v pořadí autorů atd.
Soutěžící nesou plnou odpovědnost za vypořádání práv k vědeckému článku s eventuálními
spoluautory či jinými osobami, které mají majetková práva k vědeckému článku, a prohla‑
šuje, že je oprávněn článek pro účely stanovené těmito pravidly užít.
Za hlavního autora může být prohlášen i kterýkoli ze spoluautorů hodnoceného vědeckého
článku nebo účastník soutěže, pokud to bylo stvrzeno ideálně úředně ověřeným podpisem
hlavního autora, a jméno účastníka prohlášeného za hlavního autora pro účely soutěže je
uvedeno na přihlášce v části specifikace autorství.
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Podle těchto pravidel je vyloučena možnost sdíleného prvního autorství pro spoluautory
nebo účastníky soutěže. Vždy je definován jeden účastník soutěže, a to podle údajů na při‑
hlášce.

Přihlášení do kategorie Publication
V kategorii Publication je možné jednou přihláškou přihlásit pouze jeden publikovaný vě‑
decký článek. Další článek lze přihlásit ve stejné kategorii vždy s novou samostatnou přihláš‑
kou. Soutěže se mohou zúčastnit autoři vědeckých článků pouze individuálně. Není možné
přihlásit vědecký tým nebo instituci či jakoukoli právnickou osobu.
Termín pro vyplnění přihlášky do soutěže v kategorii Publication je stanoven od 20. 8. 2017
do 17. 12. 2017.
V případě, že článek přihlášený do soutěže v kategorii Publication byl publikován v jiném
než anglickém jazyce, lze ho do soutěže přihlásit také. Podmínkou pro zařazení takového
vědeckého článku do mezinárodní úrovně hodnocení je dodání jeho překladu do anglického
jazyka v termínu určeném organizátorem.

Základní hodnocení v kategorii Publication
Základní hodnocení provádí organizátor v termínu od 18. 12.2017 do 22. 12. 2017. V základ‑
ním hodnocení jsou všechny přihlášky došlé v přihlašovacím období hodnoceny po formální
stránce. Organizátor nezařadí do soutěže přihlášky doručené po skončení přihlašovacího
období, opakované přihlášky téhož soutěžícího s identickými vědeckými články, přihlášky
obsahující vědecké články, které již byly do soutěže doručeny jiným soutěžícím dříve a při‑
hlášky s vědeckými články dosud nepublikovanými v období let 2015–2016, přestože bylo
prokázáno jejich přijetí k tisku.
V základní úrovni hodnocení budou vyloučeny vědecké články, které nesplní formální nále‑
žitosti soutěže, zejména s ohledem na jejich povahu. Budou vyloučeny zejména: přehledové
vědecké články, soubory vědeckých článků, abstrakta, postery, eseje, doktorské či disertační
práce, knihy, učebnice a sborníky. Dále budou z hodnocení vyloučeny dosud nepublikované
vědecké články a vědecké články již oceněné v jiné soutěži podobného charakteru.
Organizátor je povinen účastníka informovat o přijetí nebo nepřijetí přihlášky na kontaktní
adresu uvedenou v přihlášce.
Organizátor je oprávněn požádat účastníka o doplnění nebo upřesnění informací nutných
pro základní hodnocení, a to v přiměřené lhůtě. V případě, že účastník uvedené doplnění
neprovede, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho vyloučení ze soutěže.
Účastník, který splní podmínky základního hodnocení, postoupí do národní úrovně hodno‑
cení.
Postup do národní úrovně hodnocení zajistí organizátor následovně: vědecké práce splňující
kritéria soutěže v kategorii Publication budou rozděleny podle trvalého pobytu účastníků
a předány příslušným národním hodnotitelům, nejpozději do 15. 1. 2018.
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Národní hodnocení kategorie Publication
Národní hodnocení provádí národní hodnotitel, který zodpovídá za regulérnost soutěže na
národní úrovni a koordinuje výběr prací v zemi, kterou reprezentuje.
Národního hodnotitele vybírá organizátor soutěže, který garantuje, že jím bude všeobecně
uznávaný odborník v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie na území státu, ve kterém
probíhá národní úroveň hodnocení.
Vědecké články splňující kritéria pro přijetí do soutěže hodnotí národní hodnotitel s ohledem
na a) originalitu vědeckého článku, b) význam a přínos pro lékařské obory a c) uplatnění
výsledků v praxi.
V případě, že do národní úrovně hodnocení postoupilo za jednu zemi méně než 30 prací,
vybere národní hodnotitel max. tři (3) práce, které nominuje do mezinárodního úrovně hod‑
nocení. V případě, že do národní úrovně hodnocení postoupilo více než 30 prací za jednu
zemi, má národní hodnotitel právo vybrat za každých dalších započatých 10 kusů vědeckých
článků další jednu práci do mezinárodní úrovně hodnocení (např. v případě, že do národního
hodnocení postoupí 52 prací, má národní hodnotitel právo vybrat 6 prací).
Národní hodnotitel má právo, v případě, že dle jeho názoru dostatečný počet článků nespl‑
ňuje kritéria soutěže, vybrat pro postup do mezinárodní úrovně hodnocení i méně než tři (3)
vědecké články, případně nevybrat žádný.
Vybrané vědecké články postupující do mezinárodní úrovně hodnocení předá národní hod‑
notitel organizátorovi nejpozději do 31. 1. 2018.
Organizátor nesmí nijak ovlivňovat rozhodování národního hodnotitele a musí respektovat
výsledky jeho hodnocení. Organizátor má právo požádat národního hodnotitele o podrob‑
nější písemné zdůvodnění jeho výběru do mezinárodní úrovně.
Organizátor zajistí předání vybraných vědeckých článků z národní úrovně hodnocení do
mezinárodní úrovně hodnocení všem jednotlivým členům mezinárodní komise nejpozději do
5. 2. 2018.

Mezinárodní hodnocení kategorie Publication
Mezinárodní hodnocení provádí mezinárodní komise, která je složena z minimálně tří (3)
a z maximálně sedmi (7) členů. Počet členů mezinárodní komise musí být vždy lichý. O počtu
členů komise rozhoduje organizátor, zejména s ohledem na počet prací kvalifikovaných do
mezinárodního hodnocení.
Organizátor soutěže vybírá a určuje členy mezinárodní komise (popř. i náhradníky, pokud
je nutné z ryze objektivních důvodů personální složení komise v průběhu soutěže upravit)
a zároveň garantuje, že členem mezinárodní komise se stane všeobecně uznávaný odborník
v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie.
Členství v mezinárodní komisi není přímo podmíněno předchozím členstvím v národní ko‑
misi, stejně tak i národní hodnotitel nebo člen národní komise může být členem mezinárodní
komise. Člen mezinárodní komise je zastupitelný. Náhradníkem musí být osoba s lékařským
vzděláním, působící v oblasti gastroenterologie a hepatologie, a musí být všeobecně uzná‑
vaná v daném oboru.
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Jednání mezinárodní komise za účelem výběru tří (3) nejlepších vědeckých článků v soutěži
proběhne 3. 3. 2018 v místě určeném organizátorem.
Před vlastním jednáním vyberou členové mezinárodní komise ze svého středu předsedu
komise, který povede jednání a má rozhodovací právo ve sporných otázkách. Při výběru
předsedy mezinárodní komise má každý člen této komise jeden hlas s tím, že předsedou
mezinárodní komise se stane ten, kdo získá největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se volba
jednou opakuje. Pokud ani v této opakované volbě není zvolen předseda komise, určí jej
organizátor soutěže.
Mezinárodní komise se řídí metodikou přidělování bodů (0 bodů je nejnižší možné hodno‑
cení, 10 bodů je nejvyšší možné hodnocení):
–	Každý člen komise obdrží na začátku hodnocení celkem 10 bodů, které může libovolně
rozdělit.
–	Body přidělí každý člen komise jednotlivým pracím v mezinárodní úrovni hodnocení dle
vlastního uvážení.
–	Předseda komise sečte body přidělené jednotlivým pracím od všech hodnotitelů včetně
sebe a vyhodnotí tři (3) práce s nejvyšším počtem bodů. Tři (3) vítězná místa a jejich se‑
stupné pořadí (1., 2. a 3. místo) se stanoví podle počtu získaných bodů.
–	Pokud vítězné práce dosáhnou shodného počtu bodů, každý z hodnotitelů obdrží opět
10 bodů a hodnocení prací s rovností bodů se opakuje výše uvedeným způsobem. Pokud
by došlo opět ke shodnému výsledku rovnosti bodů, rozhodne předseda mezinárodní
komise o konečném pořadí.
Předseda mezinárodní komise předá organizátorovi výsledek hodnocení nejpozději do půl‑
noci dne rozhodování mezinárodní komise.
O rozhodování mezinárodní komise se pořizuje zápis, který podepíší všichni přítomní čle‑
nové. Zápis provádí osoba pověřená organizátorem, osobně přítomná rozhodování, bez
práva ovlivňovat rozhodování mezinárodní komise nebo jejích členů.
Organizátor nesmí nijak ovlivňovat rozhodování mezinárodní komise a musí respektovat vý‑
sledky jejího hodnocení. Organizátor zveřejní výsledky hodnocení mezinárodní komise na
webových stránkách www.promedcs.com během 14 dnů po obdržení výsledků hodnocení
z rukou předsedy mezinárodní komise.

Ceny v kategorii Publication
V národní úrovni hodnocení jsou vybrané vědecké články oceněny s rovností umístění. Cenou
pro hlavní autory je diplom a postup vědeckého článku do mezinárodní úrovně hodnocení.
Diplom bude hlavním autorům předán osobou pověřenou organizátorem po ukončení mezi
národní úrovně hodnocení, nebude-li dohodnuto předem jinak.
V mezinárodní úrovni hodnocení jsou vybírány celkem tři (3) nejlepší vědecké články s uve‑
dením prvního až třetího místa. Cenou pro vítěze definovaného ve smyslu pravidel soutěže
je diplom a finanční odměna.
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Výše finanční odměny pro hlavní autory vědeckých článků oceněných v mezinárodní úrovni
hodnocení soutěže Dr. Bares Award 2017 v kategorii Publication na prvním až třetím místě
je stanovena následně:
1. místo – 10 000 EUR
2. místo – 6 000 EUR
3. místo – 3 000 EUR

Vyhlášení výsledků a předání cen kategorie Publication
Ceny budou vítězným účastníkům soutěže Dr. Bares Award 2017 v kategorii Publication
předány osobně zástupcem organizátora a předsedou mezinárodní komise při oficiálním
předávání cen, které se uskuteční v předem stanoveném termínu a místě. Organizátor před‑
pokládá, že předávání cen proběhne v době konání ISG 2018, tj. 24.–26. 5. 2018 v Bratislavě
(Slovensko).
Příjemci cen (vítězové soutěže) se zavazují respektovat podmínky předávání cen. Podmínkou
pro předání ceny je podepsání protokolu o předání finanční odměny v soutěži a osobní účast
na slavnostním předávání cen v době a místě určeném organizátorem.
Konkrétní místo a termín konání oficiálního vyhlášení výsledků upřesní organizátor v prů‑
běhu roku 2018, a to zveřejněním na webových stránkách www.promedcs.com.
Při oficiálním vyhlášení výsledků obdrží vítězní účastníci soutěže diplom a podepsaný proto‑
kol o předání finanční odměny. Finanční odměny budou poukázány na bankovní účet vítěz‑
ných účastníků soutěže dle protokolu o předání finanční odměny.
V případě, že se vítězný účastník soutěže nebude moci osobně dostavit na oficiální vyhlášení
výsledků, je oprávněn na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem pověřit
převzetím ceny svého zplnomocněného zástupce. V tomto případě musí být protokol o pře‑
dání finanční odměny (ceny) podepsán vítězným účastníkem soutěže předem (termín a místo
podpisu je oprávněn určit organizátor soutěže).
Nedojde-li k převzetí ceny během oficiálního vyhlášení výsledků v místě a čase stanoveném
organizátorem soutěže z příčiny na straně vítězného účastníka nebo jeho zplnomocněného
zástupce, propadá cena ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím využití.

Kategorie Idea
Účastník
Účastníkem soutěže v kategorii Idea může být jakákoli fyzická osoba nebo právnická osoba.
Fyzická osoba musí být způsobilá k právním úkonům a nejpozději v den podání přihlášky
dosáhnout věku nejméně 18 let.
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Idea
Ideou se rozumí jakýkoli námět, který může na základě teoretického předpokladu, prekli‑
nického nebo klinického výzkumu, individuálního pozorování nebo zkušeností s použitím
„off-label“ vést u existujících léčivých látek k jejich novému použití, nebo být použitelný
v diagnostice. Idea nemusí být předem klinicky ověřena.
Idea může být vlastní, ideou se však rozumí i upozornění na obecnější fakt, který však dle
účastníka není dostatečně využit v klinické praxi.
Teoretický předpoklad pro použití známé látky v nové farmakoterapeutické oblasti může být
založen např. na nalezení souvislosti mezi známým (hlavním nebo vedlejším) účinkem látky
a novými poznatky z výzkumu patofyziologie určité nemoci.
Dále může být předpoklad založen na výsledcích preklinického výzkumu mechanizmů půso‑
bení látky např. na molekulární úrovni, který naznačuje, že by látka mohla být účinná v léčbě
onemocnění, jehož známá patofyziologická podstata je s těmito molekulárními mechanizmy
spřažena.
V rámci klinického výzkumu je možné vysledovat vedlejší účinky látek, díky kterým by tyto
mohly být terapeuticky využitelné v jiných než původně zamýšlených souvislostech.
Ideou je také individuální pozorování a zkušenosti z každodenní klinické praxe, v rámci které
mohou být díky specifickým individuálním patologickým a lékovým situacím vypozorovány
náznaky dosud neznámých a nepopsaných účinků známých látek, které by bylo možné ná‑
sledně terapeuticky nebo i diagnosticky využít. Vyšší úrovní tohoto je existující „off-label“
používání známé látky, tj. používání v neschválené indikaci, které může být realizováno na
individuální nebo regionální bázi a nemusí tak být všeobecně známé.
Ideou se rozumí také staré (zapomenuté) léčivé přípravky, a to i přípravky z kategorie
magistraliter, které by bylo nyní možné díky jejich tehdy nedoceněným vlastnostem vrátit
zpět do klinické praxe.
Je také možné, že některé účinné léčivé přípravky mají z různých důvodů dodnes malou
a/nebo pouze regionální oblibu a jejich používání by mohlo být mnohem intenzívnější a glo‑
bálnější.
Může také existovat informace týkající se nadějné látky, jejíž klinický vývoj byl předčasně,
např. z administrativních důvodů, ukončen, a bylo by přínosné v něm pokračovat (týká se
zejména subjektů farmaceuticko-medicínského výzkumu).

Přihlášení do kategorie Idea
V kategorii Idea je možné jednou přihláškou přihlásit pouze jeden inovativní námět (ideu).
Každou další ideu lze přihlásit vždy s novou samostatnou přihláškou. Přihláška je realizována
formou on-line formuláře.
Soutěžící nese plnou odpovědnost za vypořádání práv k ideji s eventuálními spoluautory či
jinými osobami. Organizátor se zavazuje, že údaje poskytnuté v přihlášce nebudou v zájmu
možné ochrany práv duševního vlastnictví zveřejňovány.
Termín přihlašování ideje do soutěže DBA v kategorii Idea je od 15. 9. 2017 do 15. 4. 2018.
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Základní posouzení v kategorii Idea
V základním posouzení jsou všechny přihlášky došlé v přihlašovacím období hodnoceny po
formální stránce. Organizátor primárně posuzuje, zda námět odpovídá kritériím soutěže.
V případě, že by organizátor obdržel přihlášku na stejnou Ideu od dvou nebo více různých
účastníků, do posouzení bude zahrnuta první zaslaná přihláška.
Organizátor je povinen účastníka informovat o přijetí nebo nepřijetí přihlášky písemnou for‑
mou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce. Organizátor může vyzvat účastníka k dopl‑
nění nebo upřesnění informací poskytnutých v přihlášce.
V případě přijetí přihlášky postoupí organizátor přihlášku a související dokumentaci k expert‑
nímu posouzení členům expertní komise do 31. 5. 2018.

Expertní posouzení v kategorii Idea
Expertní posouzení ideje provádí expertní komise. Komise je složena z minimálně tří (3)
a z maximálně sedmi (7) členů. Počet členů expertní komise musí být vždy lichý. O počtu
členů komise rozhoduje organizátor, zejména s ohledem na počet prací kvalifikovaných do
expertního hodnocení.
Členy expertní komise jmenuje organizátor. Organizátor soutěže vybírá a určuje členy této
komise (popř. i náhradníky, pokud je nutné z ryze objektivních důvodů personální složení
komise v průběhu soutěže upravit) a zároveň garantuje, že členem expertní komise se stane
kvalifikovaný odborník způsobilý k posouzení idejí.
Před vlastním jednáním vyberou členové expertní komise ze svého středu předsedu komise,
který povede jednání a má rozhodovací právo ve sporných otázkách.
Expertní komise posuzuje inovativní náměty v kategorii Idea soutěže v období od 1. 6. 2018
do 30. 6. 2018.
Expertní komise si může prostřednictvím organizátora během expertního posuzování vyžá‑
dat doplnění podkladů k inovativnímu námětu. S účastníkem komunikuje organizátor.
Expertní komise posoudí přihlášené inovativní náměty dle stanovených kritérií a především
s ohledem na:
1) originalitu,
2) význam a přínos pro lékařské obory,
3) na možnost tuto ideu uplatnit v praxi (například zaregistrovat novou indikaci).
Expertní komise se řídí metodikou přidělování bodů (0 bodů je nejnižší možné hodnocení,
10 bodů je nejvyšší možné hodnocení).
–	Každý člen komise obdrží na začátku hodnocení celkem 10 bodů, které může libovolně
rozdělit.
–	Body přidělí každý člen komise jednotlivým idejím dle vlastního uvážení.
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–	Předseda komise sečte body přidělené jednotlivým idejím od všech hodnotitelů včetně
sebe a vyhodnotí ideje s největším počtem bodů. Podle kvality přihlášených námětů se
rozdělí vítězná místa a jejich sestupné pořadí. Vyhlášených cen nebude méně než 10.
–	Pokud vítězné práce získají shodný počet bodů, každý z hodnotitelů obdrží opět 10 bodů
a hodnocení idejí s rovností bodů se opakuje výše uvedeným způsobem. Pokud by došlo
opět ke shodnému výsledku rovnosti bodů, rozhodne předseda komise o konečném po‑
řadí.
Expertní komise má právo si přizvat k jednání poradce, který však nemá právo rozhodovat.
O jednání expertní komise je pořízen neveřejný zápis, který podepíší všichni přítomní čle‑
nové. Zápis provádí osoba, pověřená organizátorem, osobně přítomná jednání, bez práva
ovlivňovat jednání expertní komise nebo jejích členů.

Ceny v kategorii Idea
Celková finanční dotace určená pro rozdělení mezi oceněné ideje je nejméně 47 500 EUR.
Výše finanční odměny pro oceněné autory v hodnocení soutěže Dr. Bares Award v kategorii
Idea je stanovena:
1. místo – 15 000 EUR
2. místo – 9 500 EUR
3. místo – 7 500 EUR
4. místo – 5 000 EUR
5. místo – 3 000 EUR
6.–10. místo – 1 500 EUR
Na udělení finanční odměny může navazovat možnost další spolupráce organizátora s účast‑
níkem.

Vyhlášení výsledků a předání cen
Organizátor sdělí výsledek jednání expertní komise jednotlivým účastníkům v kategorii Idea
individuálně do 14 dnů po jednání expertní komise. Souhrnné výsledky soutěže v katego‑
rii Idea zveřejní organizátor na webu https://www.promedcs.com/dr-bares-award. Finanční
odměny budou poukázány na bankovní účet vítězných účastníků soutěže po sepsání pro‑
tokolu o předání finanční odměny. První tři vítězové budou pozváni na osobní předání ceny
v Praze. Veškeré náklady (ubytování, letenky) hradí organizátor.

Obecná ustanovení
Organizátorem soutěže Dr. Bares Award 2017 (ve zkratce „DBA“) je farmaceutická společnost
PRO.MED.CS Praha a. s. se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika,
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IČ: 00147893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3.
Pravidla soutěže jakož i celé konání soutěže se řídí právními předpisy České republiky.
Do soutěže Dr. Bares Award 2017 je možné se přihlásit úplným vyplněním přihlášky a jejím
doručením organizátorovi soutěže.
Odesláním přihlášky se účastník zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže, uděluje
Souhlas se zpracováváním osobních údajů a Souhlas s audiovizuálním záznamem, potvrzuje,
že je autorem vědeckého článku či ideje (viz dále), že má vypořádána veškerá práva s oso‑
bami, která vlastní práva k přihlašovaným statkům, a je oprávněn článek či ideu do soutěže
přihlásit a zavazuje se řídit pokyny organizátora.
Účastník vybere při přihlašování do soutěže na webových stránkách www.promedcs.com
kategorii, do které chce přihlášku zaslat, a podle výběru vyplní příslušnou přihlášku on-line
nebo ve vytištěné podobě spolu s příslušnými přílohami.
Údaje v přihlášce musejí být vyplněny latinkou v anglickém jazyce, a to zcela, řádně a prav‑
divě. Všechny elektronicky nahrané dokumenty musí být shodné s tištěnou verzí (kategorie
Publication). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku v případě, že ne‑
splňuje pravidla stanovená organizátorem, byť jen v nepatrné části.
Rozhodným datem pro přihlášení k účasti v soutěži je datum přijetí přihlášky organizátorem.
Při zaslání poštou je to datum zapsané příchozí pošty organizátora. Při odeslání přihlášky
elektronicky je automaticky vygenerována odpověď potvrzující přijetí přihlášky, která je ode‑
slána na kontaktní e-mail účastníka.
Účastník soutěže vyplněním a zasláním přihlášky prohlašuje, že jeho práva účastnit se této
soutěže nejsou nijak, právně ani fakticky, omezena. V případě, že se kterákoli třetí osoba
obrátí na organizátora s nároky souvisejícími s účastí v soutěži konkrétního účastníka, zava‑
zuje se tento účastník veškeré nároky takové třetí osoby vypořádat bez prostřednictví orga‑
nizátora, a to bez zbytečného odkladu a úplným způsobem.
Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka v případě pode‑
zření, že účastník dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním v rozporu
s dobrými mravy, které mohlo ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je
konečné bez možnosti odvolání. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora
a osoby jim blízké, tj. osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku České republiky.
Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si zaslané materiály do soutěže nebo je dle vlast‑
ního uvážení zlikvidovat, a to vše bez náhrady. Náklady související se soutěží si účastník
hradí sám, není-li dohodnuto s organizátorem jinak. Prokazatelné a odůvodněné náklady
vzniklé v souvislosti s hodnocením a posuzováním hradí organizátor. Organizátor nehradí
účastníkům soutěže náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži nebo na oficiálním vyhlá‑
šení výsledků, kromě nákladů nezbytných pro osobní převzetí ceny v termínu a místě konání
oficiálního vyhlášení výsledků (doprava, ubytování apod.).
Organizátor soutěže neodpovídá ani neručí za ztrátu či nedoručení vědeckých článků a idejí
zasílaných poštou (či prostřednictvím jiné přepravní společnosti) a odměn zasílaných bankov‑
ním převodem či jiným způsobem, ani za prodlení s jejich doručením nebo poškození hmot‑
ných nosičů během jejich přepravy. Organizátor soutěže zároveň neručí a není zodpovědný
za technické problémy a případné nedoručení přihlášek (popř. prodlení s jejich doručením)
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vč. všech příloh a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými pro‑
středky.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže podle vlast‑
ního uvážení. Účast v soutěži ani ceny nelze vymáhat právní cestou.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. V případě, že by se taková osoba stala vítězem, cena jí nebude předána.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži, po‑
souzení nároku na odměnu a právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností
dle vlastního uvážení. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže přísluší
konečné rozhodnutí organizátorovi.
V soutěži Dr. Bares Award 2017 jsou jednotlivé ceny stanoveny pro každou kategorii samo‑
statně a jsou konkretizovány v oddílu Ceny pravidel jednotlivých kategorií.
Finanční odměna je vyčíslena v částce před zdaněním a před vyplacením vítěznému účastní‑
kovi bude zdaněna organizátorem podle aktuálně platných právních předpisů České repub‑
liky, případně dle právních předpisů země, ve které bude uplatněna daňová povinnost vítěze.
Organizátor vyplatí finanční odměnu bezhotovostním převodem na základě protokolu o pře‑
dání finanční odměny podepsaném vítězem a organizátorem. Vyplacením zdaněné finanční
odměny organizátorem nezanikají příjemci případné další daňové povinnosti. Účastí v sou‑
těži soutěžící prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zdanění v případě jeho eventuální
výhry v soutěži a s tímto vědomím vstupuje do soutěže.
V případě, že se organizátorovi nepodaří finanční odměnu doručit nebo jinak předat podle
předem sjednaného postupu, případně je její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, ná‑
rok na získání této finanční odměny zaniká a finanční odměna zůstává organizátorovi sou‑
těže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Obecná ustanovení jsou společná pro obě kategorie soutěže. Pravidla soutěže, jakožto
i jednotlivých kategorií jsou k dispozici na webových stránkách organizátora a zároveň jsou
uložena v písemné podobě v sídle organizátora.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastník soutěže svým podpisem a odesláním přihlášky bere na vědomí, že jeho osobní údaje
budou zpracovávány v rozsahu uvedeném v přihlášce společností PRO.MED.CS Praha a. s. se
sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00147893, jakožto správ‑
cem pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a dále pak soutěžící udě‑
luje svým podpisem a odesláním přihlášky správci též dobrovolný souhlas k užití svých osob‑
ních údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce pro zařazení do databáze pro marketingové účely
správce, tj. pro nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích
a jiných aktivitách, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu
s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Účastník bere na vědomí, že má
práva dle § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména, že poskytl údaje dobrovolně, že
svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu
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k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osob‑
ních údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může
na správce obrátit anebo se může obrátit s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, Česká republika.

Souhlas s audiovizuálním záznamem
V souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších před‑
pisů výslovně prohlašuji, že souhlasím s tím, aby společnost PRO.MED.CS Praha a. s., se
sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00147893, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3 (dále jen „spo‑
lečnost“), a to i prostřednictvím společností najaté třetí osoby (fotografa a kameramana),
pořídila během konání soutěže Dr. Bares Award 2017 audiovizuální a fotografický záznam
mé osoby (dále jen „záznam“) a následně takto pořízený záznam mojí osoby užila všemi
obvyklými způsoby, a to i v rámci reklamní kampaně propagující společnost anebo výrobky
či služby společnosti.
Souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění – uvedení (média) ani co do četnosti a účelu
uvádění v rámci v tomto souhlasu. Tento souhlas se vztahuje jak na společnost, tak na re‑
klamní agenturu či podobný subjekt, na kterou může takto získaná práva převést.
Souhlasím v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, s pořizo‑
váním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových
a zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pro potřebu
společnosti, zejména pro prezentaci a propagaci společnosti, informování o aktivitách spo‑
lečnosti a pro potřebu poskytování ostatním zaměstnancům společnosti.
Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu účasti v soutěži a po dobu 5 let po ukončení sou‑
těže s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových
a zvukových záznamů v tomto období již společností zveřejněných, kdy poskytuji souhlas
časově neomezený. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s jejich shromažďo‑
váním a zpracováním společností ke shora uvedeným účelům po dobu neurčitou, max. však
do odvolání souhlasu. Stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o právech ve smyslu § 12 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Výše uvedené souhlasy poskytuji společnosti bezplatně.
Společnost pořizuje záznamy sama nebo prostřednictvím třetí strany. Obrazové a zvukové
záznamy jsou pořizovány zejména k účelům propagačním (mohou být zveřejněny na webo‑
vých stránkách společnosti, ve výroční zprávě společnosti) a informačním (reklama, mohou
být využívány k informování nových zájemců o zaměstnání a sdílení zkušeností a dobré praxe
mezi jednotlivými pracovníky či mezi skupinami pracovníků různých společností). Společnost
respektuje při pořizování obrazových a zvukových záznamů tyto zásady: (1) informování
předem o pořizování záznamů, (2) záznamy zachovávají důstojnost osob a prostředí, (3) zá‑
znamy jsou anonymní (bez uvedení totožnosti vyobrazené osoby), (4) neanonymní záznamy
jsou použity po předchozím písemném souhlasu zobrazované osoby.
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