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V roce 1919 založil v severním Londýně britský fyzik F. D. Edwards
firmu, která začala jako první ve Velké Británii vyrábět vakuové
vývěvy. Průmyslové využití vakua bylo v té době novinkou
a rozhodnutí věnovat se jeho rozvoji vyžadovalo vizionářství,
inovativnost a odvahu. Cena F. D. Edwardse si klade za cíl
připomenout, že i dnes téměř o sto let později, mají tyto
vlastnosti svou hodnotu a že má smysl ocenit ty, kteří je
ztělesňují.
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Pravidla soutěže
1. Pořadatel soutěže
1.1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Cena F. D. Edwardse“ (dále jen soutěž) je společnost Edwards
Services, s. r. o., se sídlem Jana Sigmunda 300, 78349 Lutín, IČO: 27764907, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 41294 (dále jako „pořadatel“ nebo “Edwards“).
2. Trvání
2.1. Do soutěže je možné se přihlásit od 25. května 2017 dodáním podkladů, jejichž seznam bude zveřejněn
ode dne vyhlášení na www.cenaedwards.cz. Veškeré podklady musí být odevzdány do 15. října 2017.
3. Účastníci soutěže
3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.
4. Pravidla soutěže
4.1. Pořadatel tímto přislibuje odměnu vypsáním dále uvedených cen za dále uvedený výkon co možná nejlepší,
který bude vyhodnocen dále uvedeným způsobem.
4.2. V soutěži budou hodnoceny diplomové práce, které jsou jejich autory do soutěže přihlášeny a splňují
veškeré formální náležitosti akreditované vysoké školy, na které vznikly. Práce musí být v době přihlášení
do soutěže obhájena a to maximálně tři roky před termínem přihlášení. Předmětem hodnocení nejsou
bakalářské, disertační a rigorozní práce. Ze soutěže jsou vyloučeni autoři, jejichž přihlašovací formulář
nebude obsahovat žádné údaje, nebo bude obsahovat neúplné, nepravdivé nebo nepřesné údaje, bude
nečitelný, či nebude obsahovat kontaktní údaj. Ze soutěže jsou dále vyloučeni autoři, u nichž se prokáže,
že nejsou autory přihlášené práce, se kterou se zúčastní soutěže.
4.3. Cena je udělována ve dvou kategoriích:
4.3.1. Ekonomie a podnikání
4.3.2. Technika
4.4. Vítězný příspěvek vybere tříčlenná porota složená ze dvou zástupců Edwards a jednoho externího porotce
vybraného společností Edwards. Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska
objevování nových postupů či technologických řešení konkrétního technického nebo ekonomického
problému. Tato pravidla tedy neurčují konkrétní správnou podobu oceněné práce a rozhodnutí o vítězi
bude učiněno ze strany poroty.
4.5. Diplomová práce a povinné přílohy mohou být napsané v českém nebo anglickém jazyce. Práci společně
se všemi povinnými přílohami účastník zasílá výhradně v elektronické podobě prostřednictvím webového
formuláře umístěného na stránkách www.cenaedwards.cz. Povinnými přílohami jsou:
• Shrnutí obsahu práce (executive summary) o rozsahu max. 2 normostrany
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•
•

Vysvětlení v čem je práce inovativní a jaké nové poznatky danému oboru přináší o rozsahu max. 1
normostrany
Doklad o obhajobě práce v souladu s čl. 4.1.

4.6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými autory a výhru nepředat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z autorů či jiné osoby, která dopomohla
danému autorovi k získání výhry. Ze soutěže budou pořadatelem vyřazeni účastníci, kteří by mohli poškodit
dobré jméno pořadatele a nebo u kterých byl zjištěn podvod při udaní falešných údajů či nedodržení jiných
podmínek soutěže. O tom, zda byly podmínky dodrženy, rozhoduje pořadatel.
4.7. Výherci budou nejpozději do 15. listopadu 2017 písemně nebo telefonicky dle údajů v přihlašovacím
formuláři vyzváni k účasti na předání ceny a fotografování na místě zajištěném pořadatelem. V případě, že
některý z těchto soutěžících odmítne zúčastnit se předání výhry a fotografování, nesplní tím podmínky pro
účast v soutěži a jeho účast v soutěži končí.
4.8. Vyhlášení výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. listopadu 2017 na internetových stránkách
Pořadatele www.cenaedwards.cz.
5. Výhry v soutěži
5.1. Do soutěže byly vloženy následující výhry, které budou uděleny v obou soutěžních kategoriích uvedených
v čl. 4.2.:
• Odměna pro autora nejlepší práce v každé kategorii je 20.000,- Kč
• Pro autora práce, která se umístí na 2. místě 5.000,-Kč
• Pro autora práce, která se umístí na 3. místě 3.000,- Kč
• Pro autory prací, kteří se umístí na 4.– 6. místě 1.000,- Kč
• Všichni výherci budou pozváni na exkurzi do výrobního závodu v Lutíně
5.2. Porota může rozhodnout, že se některá z výher neudělí, a to ať již z důvodu počtu přihlášených účastníků
a nebo s ohledem na obsah předložené práce. V takovém případě rozhodne společnost Edwards o tom,
zda bude neudělená výhrada převedena do následujícího ročníku soutěže, nebo budou navýšeny udělené
odměny a nebo bude s nerozdělenou částkou naloženo jinak.
5.3. Cena bude výhercům předána osobně po fotografování v ateliéru zajištěném Edwards nejpozději do 30.
listopadu 2017.
5.4. Nebude-li cena převzata bez důvodné omluvy včas, propadá pořadateli.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení (tzn. odvolat vypsání ceny),
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bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky soutěže alespoň částečně splnili s ohledem na nepatrný
rozsah nákladů spojených s účastí v soutěži. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou
platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách
www.cenaedwards.cz, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher
soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné výherce
kontaktovat na základě kontaktů uvedených v přihlašovacím formuláři. Pořadatel nenese odpovědnost za
jakákoli rizika spojená s realizací či převzetím ceny, nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené
těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli plnění ze strany pořadatele. Pořadatel soutěže je
oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností
rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.
6.2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Edwards dobrovolně souhlas se
zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště, fotografie z předání ceny a
dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po
dobu 100 dní od ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti
Edwards; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat
odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další
práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3. Převzetím výhry dává také soutěžící svůj souhlas se zveřejněním informace o umístění v soutěži a převzetí
výhry na www.cenaedwards.cz a propagačních materiálech společnosti Edwards a jiných společností ze
skupiny Edwards (Atlas Copco) a s bezplatným využitím vyobrazení (fotografie) výherce a zveřejněním
podkladů zaslaných do soutěže ve stejném rozsahu a soutěžící se zavazuje a souhlasí s tím, že nebude po
pořadateli požadovat jakoukoli další odměnu. Užití podkladů zaslaných soutěžiteli pro jiné účely je
vyloučeno a vyžaduje souhlas dotčeného soutěžitele.
V Brně dne 25. května 2017
Edwards Services, s. r. o.
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