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Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), zastoupená Tomášem Vaňkem, rektorem, 
vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek desig-
nérskou soutěž, do které vyzývá 7 grafických designérek/ů a studií, s cílem najít novou 
vizuální identitu a designérku/a pro dlouhodobou spolupráci. Pro soutěž vydává tato 
soutěžní pravidla.

V Praze 10. 9. 2018

..........................................................................................

Za vyhlašovatele 
doc. MgA. Tomáš Vaněk
rektor AVU, odpovědná osoba za převzetí 
plnění zakázky 
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TERMÍNY

DRUH SOUTĚŽE

POROTA

Vyhlašovatel:
Akademie výtvarných 
umění v Praze  

Organizátor:
CZECHDESIGN.CZ, z. s.

1. kolo: odevzdání do 25. 10. 2018 
2. kolo: odevzdání do 29. 11. 2018  

Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do 
10. 12. 2018

Uzavřená se sedmi vyzvanými účastníky, dvou-
kolová, neanonymní, do 2. kola postoupí 3 – 4 
účastníci.

Nezávislá část poroty:
Adéla Svobodová, grafická designérka
Zuzana Lednická, grafická designérka
Radek Sidun, typograf a grafický designér
Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného 
umění, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO

Zástupci AVU:
Tomáš Vaněk, rektor AVU
Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra  
Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástup-
ce studentů

Hlasy poradní:
Anna Daučíková, prorektorka pro zahraniční záleži-
tosti AVU
Pavlína Morganová, prorektorka pro umění, vědu a 
rozvoj AVU
Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti 
AVU
Blanka Čermáková, Oddělení komunikace s veřej-
ností AVU

Tajemník poroty: 
Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN

PŘEDMĚTEM ODEVZDÁNÍ 1. KOLA JE:

PŘEDMĚTEM ODEVZDÁNÍ 2. KOLA JE:

CÍL NOVÉ VIZUÁLNÍ IDENTITY:

• návrh konceptu a systému vizuální identity AVU 
na libovolných výstupech 

• návrh plakátu pro diplomantskou výstavu 

• zapracování připomínek k materiálům odevzda-
ným v 1. kole

• návrh grafického řešení homepage webových 
stránek AVU a 2 podstránek včetně mobilní 
verze

• návrh grafického řešení pro katalog  
diplomantské výstavy (obálka a dvoustrana)

• návrh označení hlavní budovy AVU

Další součásti přihlášky:
• vysvětlující text (max. 1 normostrana) 
• přihláška do soutěže
• cenová nabídka
• kopie dokladu o oprávnění podnikat 
• USB flash disk, případně CD či DVD s požado-

vanými návrhy

Cílem nové vizuální identity je sjednotit vizuální 
komunikaci AVU současným a výrazným grafickým 
konceptem. Ten by měl odrážet poslání akademie:  
“Neúnavně hledáme a ukazujeme alternativní cesty. 
V umění i společnosti.” A také její jedinečnost v rám-
ci ČR: AVU je jediná vysoká škola, kde stojí výtvarné 
umění na prvním místě.

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina 
doručení organizátorovi) do sídla CZECHDESIGN, 
Vojtěšská 3, Praha 1.

KONTAKT

Kamila Matoušková 
kamila.matouskova@czechdesign.cz 
+420 721 704 720

1. místo: zakázka na realizaci nové vizuální identity 
AVU a licence v maximální hodnotě 800.000 Kč (dle 
nabídkové ceny)

Skicovné pro 7 soutěžících za odevzdané návrhy  
v 1. kole: 15.000 Kč 

Skicovné pro 2–3 soutěžící za odevzdané návrhy 
ve 2. kole: 10.000 Kč

ODMĚNY
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1. VYHLAŠOVATEL

Akademie výtvarných umění v Praze 

2. CÍL NOVÉ VIZUÁLNÍ IDENTITY

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4. KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY

AVU do uzavřené soutěže, na základě rešerše portfolií grafických designérek/ů a jejich referenčních projektů 
a zkušeností, vyzývá následující grafické designér(k)y a studia (řazeno abecedně):
 
 1.  20YY designers 
 2. Anymade Studio 
 3. Ex Lovers
 4. Tereza Hejmová 
 5. Laboratoř Petra Babáka 
 6. Mütanta 
 7. Parallel Practice 

V průběhu celé soutěže se účastníci mohou s dotazy obracet na e-mail: kamila.matouskova@czechdesign.cz. 
Došlé dotazy a odpovědi na ně bude organizátor soutěže postupně zveřejňovat na http://www.czechdesign.
cz/temata-a-rubriky/soutez-na-novou-vizualni-identitu-akademie-vytvarnych-umeni-v-praze a zároveň zasí-
lat všem účastníkům soutěže emailem.

Dotazy musí být doručeny nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v prvním 
i ve druhém kole soutěže. Na dotazy doručené po této lhůtě není organizátor povinen odpovědět.

  

→  existuje již od roku 1799, a je tak nejstarší uměleckou školou v ČR,
→  poskytuje vysokoškolské vzdělání v oborech malířství, sochařství, kresby a grafiky, intermediální tvorby,  
    nových médií, restaurování uměleckých děl malířských a sochařských a architektonické tvorby,
→  je významnou kulturní institucí, která se v duchu tradic spolupodílí na formování a rozvoji kultury 
    a společnosti,
→  disponuje 5 architektonicky významnými budovami: Hlavní budova a Škola architektury na Letné, 
    Moderní galerie na Výstavišti Holešovice, Šalounův ateliér na Vinohradech a Ateliér v Zajícově ulici.

→  V současné době AVU nedisponuje jednotnou vizuální identitou. Je reprezentována pouze logem, které  
    pro AVU vytvořil prof. Milan Knížák, a které bylo od 90. let výraznou součástí její komunikace. Autorská
    práva neumožňují s tímto logem v nové vizuální identitě pracovat. Ta má přijít se zcela novým a součas-   
    ným konceptem.

Cílem nové vizuální identity je sjednotit vizuální komunikaci AVU současným a výrazným grafickým konceptem.

Ten by měl odrážet poslání akademie: “Neúnavně hledáme a ukazujeme alternativní cesty. V umění i společ-
nosti.” A také její jedinečnost v rámci ČR: AVU je jediná vysoká škola, kde stojí výtvarné umění na prvním místě. 
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5. PRAVIDLA SOUTĚŽE

5.1 CHARAKTER A PRŮBĚH UZAVŘENÉ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášená jako uzavřená a dvoukolová. Do soutěže je vyzváno 7 účastníků. Každý účastník může 
do soutěže přihlásit pouze 1 návrh. Do 2. kola postoupí 3 – 4 účastníci. Soutěž bude probíhat neanonymně, 
všichni účastníci soutěže budou své návrhy v 1. i ve 2. kole soutěže prezentovat osobně. Po odevzdání návrhů 
v prvním kole dostanou účastníci zpětnou vazbu na své návrhy, které ve finální podobě odevzdají ve 2. kole 
soutěže. Poté porota vybere vítěze a realizátora zakázky na novou vizuální identitu AVU. 

5.2 POROTA SOUTĚŽE

Soutěžní návrhy v obou kolech posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže ve složení:

Nezávislá část poroty:
MgA. Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline
MgA. Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
MgA. Radek Sidun, typograf a grafický designér, pedagog UMPRUM
Mgr. Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného umění, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO
 
Zástupci AVU:
doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU
MgA. Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástupce studentů

Hlasy poradní (bez hlasovacího práva):
doc. Anna Daučíková, prorektorka pro zahraniční záležitosti AVU
PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D., prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU
doc. Mgr. art Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti AVU
Blanka Čermáková, DiS., Oddělení komunikace s veřejností AVU

Náhradníci poroty:
Mgr. Michal Nanoru, Ph.D., kurátor, publicista a art director 
MgA. Tomáš Brousil, typograf a grafický designér, pedagog UMPRUM
doc. Jiři Kovanda, odborný asistent, Ateliér intermediální tvorby III / škola Tomáše Vaňka 
MgA. Jiří Skála, odborný asistent, Ateliér intermediální tvorby III / škola Tomáše Vaňka
Erika Velická, zástupce studentů AVU
V případě potřeby budou osloveni náhradníci s odpovídající odborností.

Tajemník poroty:
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN

Komise pro otevírání obálek:
PhDr. Evžen Mrázek, Ing. Mgr. Kamila Matoušková
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29. 11. 2018 v 15:00 poslední termín pro odevzdání návrhů – 2. kolo.
Návrh musí být do tohoto termínu doručen organizátorovi, údaj na podacím razítku nerozhoduje.

3. - 7. 12. 2018 osobní prezentace účastníků soutěže před porotou a hodnocení soutěžních návrhů 2. kola. 
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.

10. 12. 2018 oznámení výsledků 2. kola emailem všem účastníkům soutěže.

5.4 ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU

5.5 SKICOVNÉ A HODNOTA ZAKÁZKY

Účastníci doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně 
označené: „Soutěž na novou vizuální identitu AVU – neotvírat“ na adresu: 

Kamila Matoušková, CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1. Obálku je možno doručit prostřednictvím 
doručovací služby nebo osobně.

V 1. kole je možné návrhy odevzdat do 25. 10. 2018 do 15:00, ve 2. kole do 29. 11. 2018 do 15:00 (při využití 
některé z poštovních služeb se za odevzdání považuje datum a čas reálného doručení, údaj na podacím razítku 
nerozhoduje). Soutěžní návrhy doručené po uvedeném termínu nebudou přijaty k hodnocení.

O rozdělení odměn rozhoduje porota uvedená v čl. 5.2. podle hodnotících kritérií uvedených v čl. 6.7. Vyhlašova-
tel je stanoviskem poroty vázán.

Skicovné

Skicovné pro 7 účastníků za práci odevzdanou v 1. kole soutěže: 15.000 Kč + případné DPH, je-li účastník 
plátcem DPH.

Skicovné pro 2 - 3 účastníky za práci odevzdanou v 2. kole soutěže: 10.000 Kč + případné DPH, je-li účastník 
plátcem DPH. Vítěz soutěže získá níže specifikovanou zakázku.

Skicovné bude vyplaceno do 30 dnů od vyhlášení výsledků 1. nebo 2. kola soutěže na základě vystavené faktury.

Hodnota zakázky

Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování grafického manuálu a licence v maximální hodnotě 800.000 Kč + 
případné DPH, je-li účastník plátcem DPH (dle nabídkové ceny).

Cena za následnou zakázku a licenci je předmětem soutěže (při hodnocení soutěžních návrhů porotou má na-
bídková cena 20% podíl na hodnocení). Účastník soutěže stanoví nabídkovou cenu ve formuláři, který je přílohou 
č. 2 těchto pravidel. Maximální možná cena následné zakázky včetně licence činí 800.000 Kč + případné DPH, 

5.3 HARMONOGRAM

10. – 14. 9. 2018 osobní zadání pravidel soutěže.
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.

25. 10. 2018 v 15:00 poslední termín pro odevzdání návrhů – 1. kolo.
Návrh musí být do tohoto termínu doručen organizátorovi, údaj na podacím razítku nerozhoduje.

29. - 30. 10. 2018 prezentace návrhu účastníků soutěže a zasedání poroty 1. kola.
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.

30. 10. 2018 oznámení výsledků 1. kola emailem všem účastníkům soutěže.

1. - 2. 11. 2018 osobní setkání účastníků 2. kola soutěže se zástupci poroty, zadání a zpětná vazba. 
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.

PRŮBĚH 1. KOLA

PRŮBĚH 2. KOLA
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5.6 PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

→  Logomanuál a principy používání nové vizuální identity pro výstupy AVU
→  Koncepce vizuální identity – vzorové aplikace
→  Grafické řešení webových stránek v rozsahu homepage a 10 podstránek
→  Označení budov AVU
→  Merchandising (skicář a 1 atypický předmět problematizující rámec merchandesignu dle vlastního 
    výběru)
→  Implementace vizuální identity, zaškolení odpovědných pracovníků, externích grafiků a dalších osob 
    s manuálem pracujících – 10 hodin

Rámcový rozsah následné zakázky je podrobně popsán v příloze č. 3 těchto pravidel:

Vítěz soutěže uzavře s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu o dílo a licenční smlouvu na vytvoření 
grafického manuálu jednotného vizuálního stylu. Návrh smlouvy o dílo a licenční smlouva je součástí těchto 
podmínek jako příloha č. 4. Neuzavře-li vítěz s vyhlašovatelem z jakéhokoli důvodu tuto smlouvu, může 
vyhlašovatel jednat s druhým účastníkem v pořadí soutěže, které stanoví porota, případně následně se tře-
tím účastníkem v pořadí soutěže.

Předpokládaná doba plnění zakázky je od 2. 1. 2019 do 31. 5. 2019, místem plnění zakázky je sídlo vyhlašo-
vatele soutěže.

je-li výherce jeho plátcem. Rámcový obsah následné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 3. Cena za 
následnou zakázku bude výherci vyplacena dle harmonogramu plateb, který bude domluven při podpisu smlouvy.
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6.6 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Nejsilnějšími hodnotami, na kterých AVU stojí a kterými AVU žije jsou tyto:

Po provedené rešerši vizuálních identit zahraničních uměleckých univerzit zástupci AVU definovali následující 
atributy, které na vybraných identitách oceňují a chtěli by je dostat i do nové vizuální identity AVU:

6.3 HODNOTY AVU

6.4 CÍLOVÁ SKUPINA - S KÝM MÁ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA KOMUNIKOVAT, NA KOHO MÁ CÍLIT:

6.5 ODLIŠENÍ OD KONKURENCE

→  kritické myšlení a praxe
→  názorová pluralita
→  volnost
→  subverze

→  studenti AVU a zájemci o studium (tj. zejména středoškoláci)
→  veřejnost se zájmem o umění 
→  odborná veřejnost (umělci, kurátoři) a média
→  pedagogové a zaměstnanci
→  zahraniční školy a české školy

→  odvaha
→  nadhled 
→  čistota
→  jasnost
→  variabilita
→  emoce
→  hravost

→  AVU je jediná vysoká škola, kde stojí výtvarné umění na prvním místě. (v ČR)
→  AVU je jediná umělecká škola, kde si studenti tykají s rektorem. (škola s tak uvolněnou, svobodomyslnou    
    atmosférou, s individuálním přístupem a úzce spjatou komunitou)

6. POŽADAVKY NA NÁVRH

Zadání pro novou vizuální identitu vychází z realizovaného výzkumu mezi pedagogy, studenty a absolventy 
AVU, na který navázala intenzivní práce vedení školy. To definovalo následující prvky identity AVU, které nová 
vizuální identita MUSÍ reflektovat: 

AVU definuje 3 verze svého názvu (jak budou v rámci vizuální identity pojmuty je na soutěžících):

Neúnavně hledáme a ukazujeme alternativní cesty. V umění i společnosti.

6.1 NÁZEV A ZKRATKA

6.2 POSLÁNÍ AVU 

→  Celý název v ČJ: Akademie výtvarných umění v Praze 
→  Celý název v AJ: Academy of Fine Arts in Prague 
→  Základní zkratka, která funguje univerzálně bez vazby k jazykovým mutacím: AVU

→  směrem ke studentům: Učíme zapomenout na naučené, rozpoznáváme potenciál, vytváříme bezpečí  
    pro svobodné myšlení. Uvědomujeme si svou historii a možnost ji zpochybnit čerstvými způsoby.

→  směrem k veřejnosti: Rozvíjíme kvalitu ve světě výtvarného umění. Vycházíme z tradice, ale žijeme 
    současností a ukazujeme vizi do budoucnosti. Snažíme se, aby svět neusnul, ptal se, hledal a rozvíjel se.

→  směrem k odborníkům: Soustředěně hledáme a ukazujeme živé cesty v umění a jeho reflexí vytváříme   
    prostor pro diskuzi s odbornou veřejností.

→  směrem k zaměstnancům: Jsme otevření k individuálním potřebám svých zaměstnanců, respektujeme 
    neobvyklé pracovní postupy a přístupy. Pěstujeme vzájemnou sounáležitost.
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Kritéria pro hodnocení ve 2. kole soutěže

Návrh pro webové stránky AVU - přehlednost a snadná orientace pro 
uživatele

35 %

Potenciál konceptu pro rozpracování do jednotlivých výstupů pro 
vizuální komunikaci AVU (viz Rámcový obsah zakázky)

25 %

Přístup k zapracování připomínek z 1. kola (způsob, míra a kvalita
zohlednění připomínek v návrhu)

20 %

Grafické řešení pro diplomantskou výstavu 20 %

O výsledku soutěže rozhodne porota dle článku 5. 2 těchto pravidel na základě uvedených kritérií pro 
hodnocení.

6.7 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 

Kritéria pro hodnocení v 1. kole soutěže

Schopnost konceptu vyjádřit identitu AVU (Je v souladu s hodnotami,
posláním a jedinečností AVU? Je za konceptem silná relevantní 
myšlenka?)

35 %

Vizuální výraznost, odlišnost a atraktivnost (Zaujme na první pohled? 
Není podobná jiným institucím? Budou se s ní studenti identifikovat? 
Je jasné, že se jedná o instituci, která se věnuje výtvarné tvorbě?)

25 %

Kvalita provedení grafického řešení 20 %

Nabídková cena 20 %



7. SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ V SOUTĚŽI

8. SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ VE 2. KOLE

Odevzdávejte ve formátu PDF, případně v dalších elektronických formátech (např. mp4). Zároveň odevzdejte 
3 vytištěné reprezentativní plakáty formátu A3, které představí váš koncept vizuální identity.

Soutěžní návrh bude obsahovat zejména:

 1. Koncept a systém vizuální identity (libovolný elektronický formát + 3x tištěná A3)
 Návrh konceptu a systému vizuální identity AVU na libovolných výstupech.  

 2. Grafické řešení plakátu na diplomantskou výstavu  
 Diplomantská výstava je pravidelnou výroční prezentací přibližně padesátky studentů AVU, kteří úspěšně  
 absolvovali 6 let studia všech oborů, které se na Akademii vyučují – od malby, přes kresbu, grafiku, sochu,  
 intermédia, nová média, až po restaurování a architekturu. Přehlídka diplomových prací, která probíhá 
 v budovách AVU, má svého kurátora z řad teoretiků. Podrobné zadání pro plakát najdete v příloze č. 6.

 3. Vysvětlující text (1x tištěná A4)
 Stručné textové vysvětlení k předloženému návrhu fungování systému vizuální identity – na čem je zalo 
 žena a jak bude fungovat v praxi, jak bude fungovat v online prostředí. Součástí textu bude popis použi 
 tých písem a licenční podmínky jejich užívání vč. ceny v Kč za jejich pořízení pro účely AVU.

 4. Vyplněná a podepsaná přihláška (2 tištěné strany A4) 
 Formulář v příloze č. 1.

 5. Cenová nabídka (1x tištěná A4)
 Formulář v příloze č. 2.

 6. Doklad o oprávnění k podnikání v prosté kopii (tištěný dokument)
 V případě firmy Výpis z obchodního rejstříku, v případě OSVČ živnostenský list.

 7. USB flash disk, případně CD či DVD se soutěžním návrhem (bod č. 1 a 2).

Odevzdávejte ve formátu PDF, případně v dalších elektronických formátech (např. mp4). Zároveň odevzdejte 
3 vytištěné reprezentativní plakáty formátu A3, které představí návrh (především merchandising a označení 
hlavní budovy AVU). 

Soutěžní návrh bude obsahovat zejména:

 1. Zapracování připomínek k materiálům odevzdaným v 1. kole 
 Zapracování připomínek, které vyplynou z osobních konzultací finalistů s porotou v průběhu 2. kola   
 soutěže a opětovné odevzdání vybraných materiálů, které byly předmětem 1. kola soutěže. V rámci 
 zpětné vazby může porota soutěže účastníkům zadat konkrétní výstupy pro zpracování. Připomínky 
 budou po osobní konzultaci finalistů zaslány v písemné podobě.

 2. Návrh grafického řešení homepage a 2 podstránek webových stránek AVU včetně mobilní verze 
 Kompletní zadání (navrhovaná struktura a obsah) pro web bude soutěžícím předáno po osobním briefingu  
 ve 2. kole soutěže.

 3. Grafické řešení pro katalog výstavy diplomantů (obálka a ukázka dvoustrany)
 Podrobné zadání pro katalog najdete v příloze č. 6

 4. Návrh označení hlavní budovy AVU

 5. USB flash disk, případně CD či DVD se soutěžním návrhem.

Účastníci ve 2. kole soutěže se musí zúčastnit jedné schůzky se zástupci poroty, kde proběhne osobní zadání 
a sdělení zpětné vazby na návrhy odevzdané v 1. kole soutěže. Schůzka proběhne v týdnu od 15. - 19. 10. 
2018. Osobní účast na schůzce je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti ve 2. kole soutěže.

Druhé kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní prezentace proběhne 
v týdnu od 26. – 30. 11. 2018. Osobní účast na prezentaci je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti  
ve 2. kole soutěže. 11
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Účastník odevzdáním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly 
a všemi jejich přílohami včetně licenční smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Účastník je oprávněn odeslat 
pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu 
autorů, kteří s užitím návrhu pro účel soutěže souhlasí.

Účastník garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu a jeho užitím pro účel soutěže nezasáhl neoprávněně 
do jakýchkoliv 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.

Odesláním soutěžního návrhu účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se 
zhotovením a užitím díla. 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 nebo organizátorovi vznikla.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, organizátora, členové poroty a osoby jim blízké.  
Vyhlašovatel i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Účastník je srozuměn s tím, 
že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem (AVU) i organizátorem 
(CZECHDESIGN.CZ) zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, 
a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje 
jako opravňující, bezúplatné, bez časového, místního, technologického a množstevního omezení, avšak s tou 
podmínkou, že obsah soutěžního návrhu (soutěžního díla), který bude pro výše jmenované účely užit, musí 
být autorem návrhu odsouhlasen. Návrh může být vyhlašovatelem i organizátorem za daných podmínek dále 
poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou.

Výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován, návrh kolektivu autorů, bude skicovné 
a odměna za dopracování následné zakázky předáno jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena 
licenční smlouva se zástupcem kolektivu), jehož jméno bude uvedeno v přihlášce, která je přílohou č. 1 těchto 
pravidel a doloženo příslušnými zmocněními před uzavřením smlouvy.

Účastníci odesláním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické pošty/telefonu. Vyhla-
šovatel ani organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybrané finalisty a/nebo vítěze 
soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo mobilním telefonním čísle, které byly uvedeny 
v přihlášce do soutěže z důvodů na straně této osoby, zejména pro nesprávnost či nefunkčnost e-mailové 
adresy a/nebo mobilního telefonního čísla. Organizátor ani vyhlašovatel soutěže není odpovědný za technické 
problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherci jsou povinni vypořádat své daňové povinnosti, pokud 
jim v souvislosti s obdržením skicovného vzniknou.

Po vyhlášení vítěze soutěže bude mezi vyhlašovatelem a vítězem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva 
(příloha č. 4 těchto pravidel), která bude zveřejněna v Registru smluv, zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

Záznamy a zápisy z hodnocení poroty stejně jako soutěžní návrhy budou vyhlašovatelem archivovány.

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od 
jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání 
souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném 
případě vyhlašovatel), resp. zpracovatel (kterým je v daném případě organizátor), povinen neprodleně veškeré 
poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou 
od účastníka soutěže získávány na základě podání písemné přihlášky do soutěže a na základě elektronické 
komunikace, prostřednictvím kterých je subjekt údajů sdělí organizátorovi soutěže. Osobní údaje účastníka 
soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, 
se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník 

9. PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ
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10. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž 
kdykoli zrušit před nejzazším termínem pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole soutěže. V tomto případě 
bude každému vyzvanému účastníkovi soutěže vyplacena jednorázová odměna ve výši 10.000 Kč na základě 
předložení rozpracovaného návrhu a vystavené faktury. Pokud bude soutěž z jakéhokoli důvodu zrušena po 
termínu pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole soutěže, bude vyplaceno skicovné ve výši 15.000 Kč všem 
účastníkům soutěže. Pokud by došlo ke zrušení soutěže po termínu odevzdání soutěžních návrhů ve 2. kole 
soutěže, mají účastníci postoupivší do 2. kola, kteří svůj návrh odevzdali, nárok na skicovné ve výši 10.000 Kč. 
Pokud tedy dojde z neočekávaných důvodů ke zrušení soutěže, budou účastníci za svoji práci ohodnoceni.

soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto 
informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má právo požádat správce nebo zpraco-
vatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů.

Tato pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách organizátora 
soutěže http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-na-novou-vizualni-identitu-akademie-vytvar-
nych-umeni-v-praze.



14

12. SEZNAM PŘÍLOH

1.  Přihláška a čestné prohlášení 
2. Cenová nabídka
3. Rámcový obsah následné zakázky, který vypracuje vítěz soutěže
4. Smlouva o dílo a licenční smlouva
5. Obrazová příloha
6. Zadání pro vizuál výstavy diplomantů

11. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tato pravidla byla schválena v konečném znění vyhlašovatelem a celou porotou soutěže včetně všech příloh 
dne 10. 9. 2018.

..............................................
doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU

..............................................
MgA. Jan Šerých

..............................................
David Fesl

..............................................
MgA. Adéla Svobodová

..............................................
MgA. Zuzana Lednická

..............................................
MgA. Tomáš Brousil

..............................................
Mgr. Marek Pokorný


