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Česká republika – Ústavní soud 
se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno 2, IČO: 485 136 87  

 

 

 

 

vyhlašuje 

 

v souladu s § 1772 – § 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku  
s názvem  

 

 

„Návrh loga Ústavního soudu“ 

 

 

a vydává k tomu tyto  

 

 

S O U T Ě Ž N Í   P O D M Í N K Y 
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                                                                 I. 
                                     Identifikační údaje vyhlašovatele soutěže 
 

 
Česká republika – Ústavní soud 
se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno  
IČO: 48513687  
tel.: 542 162 111 
fax: 542 161 039 
datová schránka: z2tadw5 
elektronická podatelna: podani@usoud.cz 
 
osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: 
Ing. František Konečný, ředitel sekce soudní správy 

 
sekretář soutěže: 
Mgr. Markéta Kratěnová, vedoucí odboru personálního a právního 
tel.: +420 542 162 005 

 
 
 

II. 
Vyhlášení veřejné soutěže 

 
1. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem „Návrh loga Ústavního soudu“ je 

vyhlášena dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

 
2. Veřejná soutěž je vyhlášena zveřejněním této výzvy na internetových stránkách 

Ústavního soudu www.usoud.cz. 
 

3. Veřejná soutěž je rovněž vyhlášena na internetové adrese profilů Ústavního soudu:  
 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9934068f-10fc-4d01-b04e-23f85afac3a4 
 
https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud 

 
 
 

                                                                   III. 
                                                     Účel a předmět soutěže 

 
1. Účelem této soutěže je získání nového výtvarného návrhu loga, které bude 

reprezentovat Ústavní soud jako významný soudní orgán ochrany ústavnosti. Logo 
bude vyhlašovatel užívat dle svého uvážení, zejména ke své prezentaci na 
internetových stránkách, na veškerých propagačních materiálech a všech dalších 

mailto:podani@usoud.cz
http://www.usoud.cz/
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9934068f-10fc-4d01-b04e-23f85afac3a4
https://nen.nipez.cz/profil/ustavnisoud
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dokumentech či tiskovinách vydávaných Ústavním soudem. Vyhlašovatel bude logo 
rovněž umisťovat v jakékoliv formě v budově svého sídla i mimo něj. 
 

2. Výtvarný návrh loga musí být originální a nezaměnitelný, aby jej vyhlašovatel soutěže 
mohl přihlásit jako ochrannou známku dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).  

 
 

   IV. 
                                                   Druh soutěže a její účastníci  
 

1. Podle předmětu řešení soutěže se jedná o soutěž výtvarnou. Podle okruhu účastníků 
se jedná o soutěž veřejnou a podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž 
dvoukolovou. 
 

2. Účastníkem soutěže (dále také „soutěžitel“) může být kterákoliv právnická osoba 
nebo fyzická osoba, která nabyla svéprávnosti s výjimkou soudců a zaměstnanců 
Ústavního soudu včetně osob, které se bezprostředně účastnily na vypracování 
soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěže, členů soutěžní poroty, přizvaných 
odborníků a osob blízkých (dle § 22 občanského zákoníku) jak soudcům 
a zaměstnancům Ústavního soudu, tak členům soutěžní poroty či přizvaných 
odborníků.  

 
 

                                                                    V. 
                                       Náležitosti podání nabídek 
 

1. Výtvarný návrh loga (jako grafické značky) bude v prvním kole navržen ve formátu  A4 
v barevném i v černobílém provedení jako kresba na tvrdém papíře nebo jako 
grafická kresba ve formátu A4 v barevném i černobílém provedení ve vytištěné 
podobě. Výtvarný návrh loga musí být rovněž doplněn stručnou písemnou zprávou 
vztahující se k symbolice výtvarného návrhu.  
 

2. Výtvarné návrhy loga musí být prezentovány anonymně. Výtvarné návrhy nesmí 
obsahovat popis, heslo ani jinou grafickou značku, které by mohly jakkoliv vést 
k porušení anonymity. 

 
3. Součástí návrhu musí být obálka nadepsaná jako „zpáteční adresa“, v níž budou 

vloženy adresné údaje, na které je možné zaslat vyrozumění dle článku VII. odst. 6 
soutěžních podmínek včetně vrácení nevybraných výtvarných návrhů loga nebo zaslat 
výzvu k podání nabídek do druhého kola. Obálka musí být zalepena, neporušena a 
zcela neprůhledná.  

 
4. Součástí návrhu musí být rovněž obálka označená jako „autor“ a musí obsahovat 

identifikační údaje skutečného autora výtvarného návrhu loga, tj. jméno, adresu 
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trvalého bydliště či sídla, telefon, email a podpis autora návrhu loga, údaje obsahující 
jména, adresy trvalého bydliště či sídla případných spoluautorů, telefony a emaily 
spoluautorů, v případě spoluautorů rovněž dohodnutý procentuální podíl na odměně. 
Obálka musí být zalepena, neporušena a zcela neprůhledná. 

 
5. Součástí návrhu (tj. obálky označené jako „autor“) musí být čestné prohlášení autora 

návrhu, že autor je schopen na základě svého návrhu 
a doporučení poroty, které bude součástí výzvy k podání návrhu do druhého kola, 
svůj návrh dále rozpracovat. 

 
6. V případě vytvoření výtvarného návrhu loga jako zaměstnaneckého díla v souladu s § 

58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), tj. vytvoření 
návrhu loga v rámci pracovního poměru či na základě pracovněprávních dohod, musí 
být součástí návrhu (tj. obálky označené jako „autor“) rovněž čestné prohlášení 
autora návrhu, že uděluje zaměstnavateli v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona 
výslovný souhlas vykonávat svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva 
k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících 
z pracovněprávního nebo služebního vztahu a zaměstnavatel je oprávněn právo 
výkonu majetkových práv k dílu postoupit třetí osobě včetně výslovného souhlasu 
v souladu s § 58 odst. 4 autorského zákona ke zveřejnění, úpravám, zpracování 
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, 
aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. 

 
7. V případě podání nabídky bere soutěžitel na vědomí, že jednotlivé návrhy budou 

v pravém dolním rohu (včetně obálek) vyhlašovatelem očíslovány pořadovým číslem. 
 

8. Všechny výše uvedené části návrhu budou v zalepeném a neporušeném obalu 
s názvem veřejné soutěže „Návrh loga Ústavního soudu“ a nápisem „Neotevírat“.  

 
 

                                                                       VI. 
                                             Průběh soutěže 
 

1. Každý soutěžitel může zaslat pouze jeden výtvarný návrh loga. 
 

2. Soutěž bude dvoukolová.  
 

3. V rámci prvního kola soutěže, tj. po konci lhůty pro podání nabídek soutěžní porota 
všechny podané nabídky otevře a posoudí, zda splňují požadavky stanovené 
v soutěžních podmínkách. V případě nesplnění soutěžních podmínek je porota 
oprávněna tyto nabídky vyloučit.  

 
4. Soutěžní porota bude pětičlenná a bude složená ze zástupců Ústavního soudu a 

přizvaných odborníků s architektonickým či výtvarným vzděláním. 
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5. Nabídky splňující podmínky soutěže budou hodnoceny soutěžní porotou, která 
vybere do druhého kola tři nejlepší výtvarné návrhy. Tito tři nejlepší soutěžitelé 
budou sekretářem soutěže osloveni s výzvou pro podání nabídek do druhého kola 
soutěže. 

 
6. Soutěžní porota bude jednotlivé nabídky hodnotit podle následujících kritérií: 

a) vhodnost ideové koncepce loga a jeho vztah k ústavnosti; 
b) srozumitelnost a originalita; 
c) míra výtvarné stylizace resp. abstrakce (jednoduchost). 

 
7. Návrh konečného pořadí výtvarných návrhů loga bude stanoven na základě 

většinového hlasování všech členů soutěžní poroty. Vyhlašovatel si však vyhrazuje 
právo zadat realizaci výtvarného návrhu loga k dopracování do druhého kola 
kterýmkoliv účastníkům soutěže, a to i nezávisle na hodnocení poroty. 

 
8. Vybraní soutěžitelé své návrhy dále rozpracují v souladu s doporučeními soutěžní 

poroty a z těchto rozpracovaných návrhů porota vybere nejlepší soutěžní návrh. Ve 
druhém kole jsou soutěžitelé povinni předložit: 

a) návrh ve formátu A4 barevně i černobíle dopracovaný dle případných 
požadavků poroty; 

b) návrh v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD/USB; 
c) návrhy aplikace loga (hlavičkový papír, vizitka zaměstnance, vizualizace 

propagačních předmětů); 
d) podepsaný návrh licenční smlouvy. 

 
9. Soutěžitelé, kteří postoupí do druhého kola soutěže, obdrží odměnu, tzv. „skicovné“, 

ve výši 10 000 Kč. Vítězný soutěžitel, tj. autor vítězného návrhu loga, je povinen 
uzavřít s vyhlašovatelem licenční smlouvu, která tvoří přílohu k těmto soutěžním 
podmínkám, a na jejím základě obdrží jednorázovou odměnu ve výši 50 000 Kč. V této 
odměně je zahrnuta cena za výtvarný návrh loga včetně jeho dopracování dle 
předchozího odstavce a cena za licenci k užití loga v neomezeném časovém, územním 
a množstevním rozsahu. V případě vítězného soutěžitele je již skicovné ve výši 10 000 
Kč zahrnuto v jednorázové odměně. Soutěžitelé nemají nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí v soutěži.  
 

 
    VII. 

                                                            Soutěžní podmínky 
 

1. Nabídku podanou do soutěže nelze v souladu s § 1776 odst. 1 občanského zákoníku 
odvolat po dobu 80 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro doručení návrhů. 
 

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku kdykoliv 
zrušit, a to v kterékoliv její fázi, tj. i před uzavřením licenční smlouvy s vybraným 
soutěžitelem.  

 
3. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo uveřejněné soutěžní podmínky měnit. 
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4. Ve smyslu § 1775 odst. 2 občanského zákoníku nelze do soutěže zahrnout nabídku 

předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže. 
 

5. Vyhlašovatel si v souladu s § 1778 odst. 2 občanského zákoníku vyhrazuje právo 
všechny předložené nabídky odmítnout. 

 
6. Vyhlašovatel v souladu s § 1779 občanského zákoníku vyrozumí bez zbytečného 

odkladu po ukončení soutěže soutěžitele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky 
odmítl. 

 
                                                                     VIII. 

        Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

1. Lhůta pro odevzdání nabídek (soutěžního návrhu loga) tj. lhůta, v níž musí být návrh 
loga doručen včetně všech požadovaných náležitostí dle článku V. soutěžních 
podmínek na adresu vyhlašovatele Joštova 625/8, 660 83 Brno, je stanovena do 
15. 3. 2018 v 10:00 hod. 

 
2. Nabídku lze podat v listinné podobě: 

o osobně v pracovních dnech po-pá v době od 8:00-15:30 hod. do sídla 
vyhlašovatele (do podatelny umístěné v přízemí budovy sídla vyhlašovatele);  

o zaslat na adresu sídla vyhlašovatele tak, aby nabídka byla doručena před 
skončením lhůty – v případě předání výtvarného návrhu loga prostřednictvím 
poštovní přepravy musí soutěžitel zmocnit k jeho odeslání třetí osobu 
nezúčastněnou na soutěži (vzhledem k anonymitě soutěže nesmí být přímo na 
obálce, v níž je vložen návrh uveden autor návrhu, vyhlašovatel upozorňuje, že 
v případě porušení anonymity bude návrh vyloučen). 

 
3. Zasedání soutěžní poroty se uskuteční do 10 kalendářních dnů od konce lhůty pro 

podání nabídek. 
 

4. Ze zasedání poroty bude vyhotoven protokol o průběhu soutěže. V protokolu bude 
uveden seznam všech nabídek, tj. všech posuzovaných výtvarných návrhů loga včetně 
vyloučených návrhů a návrhů, které se umístily na prvních třech místech, které budou 
vyzvány spolu s doporučeními poroty k dalšímu dopracování. 

 
 

IX. 
Komunikace s vyhlašovatelem 

 
1. V případě dotazů k soutěžním podmínkám, je možné zaslat žádost 

o jejich poskytnutí:  
o na adresu vyhlašovatele: Ústavní soud, Joštova 625/8, 660 83 Brno 2, nebo  
o do datové schránky zadavatele - ID schránky: z2tadw5, nebo  
o na adresu elektronické podatelny: podani@usoud.cz.  

 

mailto:podani@usoud.cz


7 

 

2. Dotazy k soutěžním podmínkám je možné zaslat výše uvedenými způsoby nejpozději 
do 28. 2. 2018.  

 
 

V Brně dne 19. 1. 2018 
 

 
        Ing. František Konečný 
                                                                                                       ředitel sekce soudní správy 
 
Příloha:  

1) návrh licenční smlouvy 
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