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PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Společnost Office Depot, s. r. o. (dále jen „Vyhlašovatel“), vyhlašuje 
soutěž, jejímž předmětem je grafický návrh, který bude vybízet 
k dalšímu využití krabice na zboží ze sortimentu Office Depot.

Cílem této soutěže je vybrat tři vítězné návrhy. Každý návrh může 
být použit pro sériovou výrobu krabic na zboží od společnosti Office 
Depot.  

Porota bude hodnotit zejména svébytný a  nezaměnitelný 
designérský, výtvarný a  grafický autorský projev a  návaznost 
na téma soutěže.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR starší 15 let 
s maximálně jedním soutěžním návrhem.

TÉMA SOUTĚŽE

Nuda v kanclu (Použij mě znovu)

V  Office Depot každý rok projde naší distribucí asi milion 
krabic, ve kterých putuje zboží k zákazníkovi.

Víme, že někteří zákazníci krabice využívají k dalším účelům, 
a to hlavně archivačním. Bohužel ale zbytek skončí v odpadu. 
Napadlo nás tedy přizvat designéry, aby vymysleli zajímavé 
řešení krabice, která by vybízela k tomu, aby ji zákazník hned 
nevyhodil, ale použil opětovně.

ZAMĚŘENÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž je vypsána jako dvoukolová, otevřená.

Ze všech přihlášených návrhů vybere odborná porota deset 
nejlepších. Tyto vybrané návrhy budou umístěny na webové 
stránky Office Depot, kde bude probíhat hlasování zákazníků. 
Bude zajištěno, že každý člověk bude moci hlasovat pouze jednou. 
Z tohoto hlasování vzejdou tři vítězné návrhy.

Návrhy z prvních tří míst bude potom Vyhlašovatel ve spolupráci 
s autory realizovat.
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TERMÍNY

Vyhlášení soutěže: 26. 11. 2018

Termín odevzdání soutěžního návrhu v elektronické podobě je 
stanoven do půlnoci 1. 2. 2019. 

Způsob odevzdání je popsán níže v části „ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ 
PRÁCE“.

Výsledky soutěže budou veřejnosti oznámeny po zasedání 
poroty, a to na internetové stránce www.czechdesign.cz. Autoři 
vítězných návrhů budou o úspěchu svého návrhu informováni
telefonicky/e-mailem.

ODMĚNY

Autoři vítězných návrhů obdrží jednorázovou odměnu:

	 1.	místo:	30	000	Kč
	 2.	místo:	20	000	Kč
	 3.	místo:	10	000	Kč

Pokud se na prvním místě umístí soutěžící, který bude v době 
soutěže navštěvovat školu, tak tato škola získá kredit ve výši 
20 000 Kč na nákup zboží u společnosti Office Depot.

Součástí odměn je také mediální propagace vítězných návrhů 
i  jejich autorů. Jméno a příjmení autora společně s  inspirací 
(krátký popis základní myšlenky designu) bude uvedeno na 
sociálních sítích, v tiskové zprávě a při další komunikaci.

Autoři návrhů umístěných na prvních třech místech podepíší 
s Vyhlašovatelem licenční smlouvu, a to nejpozději do 14 dnů 
od ohlášení výsledků soutěže. Odměna za první tři místa 
zahrnuje rovněž licenci k využití vítězných návrhů. Licenční 
smlouva je součástí těchto pravidel (příloha č. 1). Brzy nato 
budou autoři a  Vyhlašovatel spolupracovat na přizpůsobení 
návrhů do podoby vhodné do výroby. Hodiny víceprací při 
dopracování vítězného návrhu budou hrazeny sazbou 1 000 
Kč/hod., přičemž maximálně bude této činnosti věnováno 
10 hodin.
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POROTA

•  Odborný porotce
•  Odborný porotce
•  Milan Baran, VP CEE Office Depot
•  Jiří Novotný, Office Depot
•  Martin Lidický, Managing Partner Aboxs Communications

Hlavními kritérii poroty jsou:

•  svébytný a nápaditý výtvarný/grafický projev
•  vystižení tématu – Nuda v kanclu – použij mě znovu
•  realizovatelnost, vyrobitelnost

POŽADAVKY NA NÁVRH

Soutěžící ve svém návrhu předkládá řešení krabice z grafického 
hlediska a  případně jejích skladů, ohybů a  chlopní. Potisk je 
možný pouze z vnější strany. Potisknout lze všechny 4 strany. 
Místo, kde se ohýbají klopy, nelze potisknout. Je to 0, 5 cm 
nahoru 0, 5 cm dolů od ohybu. Potisk je možný maximálně třemi 
přímými barvami Pantone (ne metalické nebo fosforeskující), 
případně rastr. V návrhu je nutné použít logo společnosti Office 
Depot. Lze si vybrat mezi jednořádkovou nebo dvouřádkovou 
variantou (loga naleznete v příloze). Přičemž jednořádkové logo 

nesmí být na výšku menší než 3, 5 cm a dvouřádkové nesmí být 
menší než 7 cm. Logo lze použít v černé nebo červené barvě –
Pantone PMS 186. Logo musí být vždy použito včetně ochranné 
zóny, kterou taktéž naleznete v příloze. Zároveň přikládáme 
technický nákres krabice s vyznačením toho, kde je možné logo 
umístit.

Velikost
460 × 330 × 320 mm

Krabice je vyrobena z recyklované třívrstvé vlnité lepenky.
Oceněn může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky 
a technologicky možná a vhodná pro sériovou výrobu.

ZPŮSOB ODEVZDANÍ PRÁCE

Vizualizaci svého návrhu ve formátu PDF nebo JPEG v rozlišení 
300  DPI zašlete e-mailem na adresu: soutez@officedepot.eu 
a v mailu uveďte tyto údaje:

•  jméno a příjmení
•  datum narození
•  telefon a e-mailovou adresu
•  1 odstavec textu vysvětlujícího váš návrh (pokud je v návrhu  
    použito písmo, uveďte licenční podmínky jeho užití)
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Maximální velikost souboru je 10MB.

Nejpozdější datum doručení je 1. 2. 2019, 23:59. Za včasné 
doručení odpovídá soutěžící. Soutěžící budou o  úspěšném 
doručení elektronického dokumentu informováni e-mailem.
Soutěžící souhlasí s komunikací elektronickou poštou.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ, ZEJMÉNA AUTORSKOPRÁVNÍ

Odesláním soutěžního návrhu soutěžící stvrzuje, že se seznámil 
s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 
Soutěžící je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, 
který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí 
činnosti kolektivu autorů, přičemž se při jeho zhotovení zdržel 
jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv 
autorských a  jiných ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, popř. získal souhlas 
všech spoluautorů.

Odesláním soutěžního návrhu soutěžící prohlašuje, že je 
oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením 
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 soutěžící 
za veškerou újmu, která by tím Vyhlašovateli vznikla.

Vyhlašovatel se zavazuje k  ochraně autorských práv 
a  prohlašuje, že nezneužije žádný z  návrhů ani jeho části. 
Soutěžící je srozuměn s  tím, že zaslaný soutěžní návrh 
(soutěžní dílo) a  jméno autora mohou být Vyhlašovatelem 
zveřejněny a  dále užity k  účelům výstavním, zpravodajským, 
archivním, propagačním a marketingovým, a to odpovídajícím 
způsobem užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. 
Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, 
na území České republiky a  Slovenska, bez časového, 
technologického a  množstevního omezení. Soutěžní práce 
může být Vyhlašovatelem dále poskytnuta třetí osobě a  ke 
stejným účelům užita třetí osobou. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo na využití vítězných designů i  v  rámci podpůrné 
marketingové komunikace. Dále platí, že soutěžící, jejichž 
soutěžní díla byla vybrána k realizaci, poskytnou Vyhlašovateli 
oprávnění dle licenční smlouvy (viz přílohu č. 1) užít soutěžní 
dílo ke komerčním účelům.

Pravidla



Účastí v  soutěži uděluje soutěžící souhlas se zpracováním 
a  zveřejněním svých osobních údajů, a  to za podmínek 
korespondujících s  ustanoveními příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů) a  nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a  o  volném 
pohybu těchto údajů a  o  zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné 
nařízení o ochraně údajů).

Osobní údaje se zpracovávají zejména při evidenci soutěžících 
(dále označovaných 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 povinen 
neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu 
se zákonem o  ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od 
Účastníka soutěže získávány na základě elektronické komunikace, 
jejímž prostřednictvím je Účastník soutěže sdělí Organizátorovi 
soutěže.

Osobní údaje Účastníka soutěže budou zpracovány ve výše 
uvedeném rozsahu v  elektronické databázi.  Veškerá data jsou 
ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o  informaci o  zpracování svých 
osobních údajů, potom je správce a  případně i  zpracovatel 
povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Každý Účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v  rozporu 
s  ochranou soukromého a  osobního života Účastníka soutěže 
nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s  ohledem na účel jejich zpracování, může požádat 
správce o  vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil 
takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se 
svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a  pokud jim 
správce nevyhoví, pak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastí v  soutěži uděluje Účastník soutěže souhlas 
s  přizpůsobením vítězného návrhu pro účely jeho výroby 
a  prodeje. Tato modifikace bude probíhat ve spolupráci mezi 
autorem návrhu a Vyhlašovatelem.

Účastník soutěže bere na vědomí, že součástí návrhu mohou 
být ochranné známky Vyhlašovatele a  třetích osob. Účastník 
soutěže se zavazuje tyto ochranné známky nepoškozovat.
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Žádné dokumenty poskytnuté Vyhlašovateli v  rámci soutěže 
nebudou Účastníkovi soutěže vráceny.

Vyhlašovatel nenese odpovědnost za případ, 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, jsou-li důvody na straně této 
osoby, zejména pro nesprávnost či nefunkčnost e-mailové adresy 
a/nebo mobilního telefonního čísla. Vyhlašovatel soutěže není 
odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými 
prostředky.

Účast v  soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherce je 
povinen vypořádat své daňové povinnosti, pokud mu v souvislosti 
s  obdržením výhry vzniknou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
nerealizovat vítězné návrhy, nárok na vyplacení odměn vítězům 
tímto není nijak dotčen. Rozhodnutí organizátora je konečné 
a nelze se proti němu odvolat. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv před 1. 2. 2019 
zrušit, a to bez jakékoliv náhrady komukoliv ze soutěžících. Pokud 
bude soutěž zrušena z  jakéhokoliv důvodu po datu 1. 2. 2019, je 
Vyhlašovatel povinen určit pořadí soutěžících a  vyplatit odměny 
stanovené v pravidlech.

Tato pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na 
webových stránkách garanta soutěže www.czechdesign.cz/soutěže.

VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Office Depot s. r. o.

se sídlem Floriánova 2461, Hostivice, PSČ: 253 01, IČ: 64942503, 
DIČ: CZ64942503, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném 
v Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 42398

Kontakt: Tereza Lustová, tereza@aboxs.cz

www.officedepot.cz

GARANT SOUTĚŽE

CZECHDESIGN
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