PŘÍLOHA Č. 1
PŘIHLÁŠKA A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze
Zaškrtněte jednu z možností:
FYZICKÁ OSOBA
AUTORSKÝ KOLEKTIV (kolektiv fyzických osob)
PRÁVNICKÁ OSOBA
Název studia (v případě právnické osoby a název právnické osoby, pokud se liší):
.............................................................................................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení (v případě fyzické osoby, v případě právnické osoby a autorského kolektivu
jméno a příjmení osoby oprávněné jednat):
.............................................................................................................................................................................................................................................
Jména dalších autorů (v případě autorského kolektivu):
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
IČ: ......................................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................................................................
Účastník svým podpisem na přihlášce a účastí v soutěži dává souhlas s tím, že:
1. se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly a všemi jejich přílohami včetně smlouvy o dílo
a licenční smlouvy,
2. je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně
tvůrčí činnosti kolektivu autorů. Účastník garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu neoprávněně nezasáhl
do jakýchkoli práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
3. odesláním soutěžního návrhu prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením
a užitím díla, výjimkou je případ použití cizího písma v autorově návrhu, které je dovoleno za podmínky uvedení
autora písma a informace o licenčních podmínkách jeho případného využití, v případě nepravdivosti tohoto
prohlášení odpovídá účastník za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli a/nebo organizátorovi vznikla,
4. rovněž tímto udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv),
5. je srozuměn, že zaslaný soutěžní návrh a jméno/název účastníka mohou být vyhlašovatelem (NGP)
i organizátorem (CZECHDESIGN.CZ) zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním,
propagačním a marketingovým, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu.
Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, bez časového, místního, technologického a množstevního omezení, není-li mezi účastníkem a vyhlašovatelem sjednáno jinak, návrh může být vyhlašovatelem nebo
organizátorem dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou,
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6. odpovídá za čas podání soutěžního návrhu. Za čas podání se považuje jeho fyzické převzetí oprávněnou
osobou. Pozdní doručení je důvodem k vyřazení ze soutěže,
7. náklady, které vznikly účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento účastník, účastníci jsou povinni
vypořádat své daňové povinnosti, pokud mu v souvislosti s obdržením výhry vzniknou,
8. soutěžní práce se účastníkům nevracejí, jsou archivovány vyhlašovatelem soutěže.
Dále účastník svým podpisem na přihlášce a účastí v soutěži čestně místopřísežně prohlašuje, že splňuje
požadavky na základní způsobilost účastníka zadávacího řízení ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť je účastníkem, který:
1. má kapacity a kvalifikační předpoklady zakázku v takovém rozsahu a čase, jak ji definuje Rámcový obsah
následné zakázky a harmonogram prací, který je přílohou č. 2 pravidel soutěže, realizovat,
2. dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ nebyl v zemi svého sídla/bydliště v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
3. dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla/bydliště v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek;
4. dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla/bydliště splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
5. dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ nemá v České republice nebo v zemi svého sídla/bydliště splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
6. dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ není v likvidaci dle § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla/bydliště dodavatele.

V .......................................................................................................................................................................
Dne .................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení oprávněné osoby .............................................................................................
Podpis ..........................................................................................................................................................
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