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Památník národního písemnictví, zastoupený ředitelem Mgr. Zdeňkem Freislebenem,

vyhlašuje v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek designérskou 

soutěž s cílem najít novou vizuální identitu. Ve smyslu § 6 zákona se zadavatel zavazuje dodr-

žovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při této 

veřejné zakázce se nepostupuje podle dalších ustanovení zákona, ale podle níže uvedených 

pravidel soutěže.

V Praze dne 31. 7. 2019

 

Za zadavatele

Mgr. Zdeněk Freisleben,

ředitel Památníku národního písemnictví
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ABSTRAKT

Zadavatel: Památník národního písemnictví
Organizátor: CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Druh soutěže:
Vyzvaná, dvoukolová, neanonymní. Do 1. kola zadavatel  
vyzývá 7 účastníků, do 2. kola postoupí maximálně 
3 účastníci.

POROTA
Externí odborníci s hlasovacím právem:
MgA. Tomáš Brousil, typograf
MgA. Zuzana Lednická, grafická designérka
Mgr. Kateřina Přidalová, teoretička designu

Zástupci zadavatele s hlasovacím právem:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel
Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Oddělení prezentace 
sbírky

Externí hlasy poradní (v případě potřeby náhradníci za 
externí odborníky):
Mgr. Kateřina Šlaufová, teoretička designu

Hlasy poradní za zadavatele (v případě potřeby ná-
hradníci zástupců zadavatele):
Bc. Aneta Křižková, PR manažer
MgA. Václav Šuba, architekt, studio Objektor
MgA. Jakub Červenka, architekt, studio Objektor

PŘEDMĚTEM ODEVZDÁNÍ 1. KOLA JE:
1. Úvodní představení konceptu a systému vizuální identity
2. Logo/logotyp Muzea literatury a jeho vybrané varianty
3. Externí označení Muzea literatury - ideové řešení navi-
gace vně budovy (plot) a hlavního vstupu do budovy
4. Návrh grafického řešení expozice Muzea literatury - 
ukázka práce s grafikou v expozici, vizualizace do 
architektonického návrhu expozice
5. Hlavičkový papír

PŘEDMĚTEM ODEVZDÁNÍ 2. KOLA JE:
1. Zapracování připomínek k materiálům odevzdaným z 1. kola
2. Grafické řešení kampaně k otevření Muzea literatury - 
CLV a online banner

PRŮBĚH 1. KOLA
31. 7. a 1. 8. 2019 osobní schůzka se soutěžícími
19. 9. 2019 v 15:00 deadline 1. kolo
v týdnu od 23. 9. 2019 osobní prezentace účastníků 
soutěže před porotou

PRŮBĚH 2. KOLA
v týdnu od 30. 9. 2019 osobní schůzka se soutěžícími, 
7. 11. 2019 v 15:00 deadline 2. kolo
v týdnu od 11. 11. 2019 osobní prezentace účastníků 
soutěže před porotou

SKICOVNÉ A HODNOTA ZAKÁZKY
Skicovné náleží každému účastníkovi za odevzdaný návrh.
Skicovné v 1. kole soutěže: 20.000 Kč bez DPH
Skicovné ve 2. kole soutěže: 15.000 Kč bez DPH

Vítěz soutěže získá zakázku na realizaci Grafického 
manuálu na vizuální identitu Muzea literatury včetně
licence v hodnotě 1.130.000 Kč bez DPH.

Cíl nové vizuální identity: Památník národního písemni-
ctví vstupuje do nové éry. Uzavřená instituce se popr-
vé otevírá veřejnosti formou literárního muzea. Soutěž 
má najít funkční systém vizuální identity a brand identitu 
značky Muzeum literatury, která by měla reflektovat nové 
potřeby prezentace instituce a komunikaci směrem k širší 
cílové skupině, než měla instituce doposud.

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ
Soutěžní návrhy se v 1. i ve 2. kole odevzdávají poštou 
nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení orga-
nizátorovi) do sídla CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1.

KONTAKT 
Kamila Matoušková
kamila.matouskova@czechdesign.cz
+420 721  704 720
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1/ ZADAVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Zadavatel
Název: Památník národního písemnictví, příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem kultury
Sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 - Hradčany
IČ: 00023311
Webové stránky: www.pamatnikanrodnihopisemnictvi.cz
Statutární orgán zadavatele: Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Název: CZECHDESIGN.CZ, z. s.
Sídlo: Vojtěšská 3, Praha 1
IČ: 26633191, DIČ: CZ26633191
Webové stránky: www.czechdesign.cz
Manažer projektu za zpracovatele soutěžních podmínek: Mgr. Jana Vinšová
Sekretář soutěže a kontaktní osoba: Ing. Mgr. Kamila Matoušková
Kontakt: kamila.matouskova@czechdesign.cz; +420 721 704 720

2/ CHARAKTER A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se vyhlašuje jako vyzvaná, dvoukolová, neanonymní.

Soutěž je vyhlášena jako vyzvaná (uzavřená), dvoukolová. Do soutěže je vyzváno 7 účastníků. Každý účastník může do 
soutěže přihlásit pouze 1 návrh. Do 2. kola postoupí max. 3 účastníci. Soutěž bude probíhat neanonymně, všichni účastníci 
soutěže budou své návrhy v 1. i ve 2. kole soutěže prezentovat osobně. Po odevzdání návrhů v 1. kole dostanou účastníci 
zpětnou vazbu na své návrhy. Postupující zapracují zpětnou vazbu do svých návrhů a ty poté ve finální podobě odevzdají 
ve 2. kole soutěže. Porota následně vybere vítěze a realizátora zakázky na novou vizuální identitu Muzea literatury.

3/ POROTA SOUTĚŽE

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

Externí odborníci s hlasovacím právem:
MgA. Tomáš Brousil, typograf, pedagog UMPRUM
MgA. Zuzana Lednická, grafická designérka, studio NAJBRT
Mgr. Kateřina Přidalová, teoretička grafického designu, pedagožka na Scholastice

Zástupci zadavatele s hlasovacím právem:
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel
Mgr. Vladimír Uhlík, vedoucí Oddělení prezentace sbírky

Externí hlasy poradní (v případě potřeby náhradníci externích odborníků):
Mgr. Kateřina Šlaufová, teoretička grafického designu designu

Hlasy poradní za zadavatele (v případě potřeby náhradníci zástupců zadavatele):
Bc. Aneta Křižková, PR manažer
MgA. Václav Šuba, architekt, studio Objektor, autor arch. řešení expozice
MgA. Jakub Červenka, architekt, studio Objektor, autor arch. řešení expozice

Přezkušovatel soutěžních návrhů:
Ing. Mgr. Kamila Matoušková, CZECHDESIGN
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4/ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Zadavatel 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 s.r.o., IČ: 06344798
2. MgA. Adam Uchytil, IČ: 01841955
3. Dipozitiv s.r.o., IČ: 04819888
4. Chopsticks s.r.o., IČ: 03604080 (KONTRA)
5. Little Greta s. r. o., IČ: 28275705
6. Studio Marvil, s. r. o., IČ 25114689
7. Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o., IČ: 26187051

Soutěže se nemohou účastnit autoři, popř. spoluautoři či spolupracovníci, kteří
- se bezprostředně účastnili přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže,
- jsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným 
odborníkem této soutěže,
- jsou manželi, přímými příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či přímými spolupracov-
níky těchto osob,
- jsou členy samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele ani organizátora soutěže nebo 
právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěž-
ního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky 
v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.

Pokud v průběhu soutěže vyjde najevo, že tuto podmínku vyzvané osoby nesplňují, budou ze soutěže vyloučeni.

5/ KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY

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 zasílat všem účastníkům soutěže e -mailem. Dotazy musí být 
doručeny nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 1. i ve 2. kole soutěže. Na dotazy doruče-
né po této lhůtě není organizátor povinen odpovědět.
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6/ HARMONOGRAM SOUTĚŽE

PRŮBĚH 1. KOLA
31. 7. a 1. 8. 2019 osobní schůzka se soutěžícími nad zadáním soutěže, prohlídka prostor muzea
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.
19. 9. 2019 v 15:00 termín pro odevzdání návrhů – 1. kolo.
Návrh musí být do tohoto termínu doručen organizátorovi.
v týdnu od 23. 9. 2019 osobní prezentace účastníků soutěže před porotou a hodnocení soutěžních návrhů 1. kola.
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.
27. 9. 2019 nejzazší termín oznámení výsledků 1. kola emailem všem účastníkům soutěže.

PRŮBĚH 2. KOLA
v týdnu od 30. 9. 2019 osobní schůzka se soutěžícími, zpětná vazba na návrhy a upřesnění zadání 2. kola. Osobní účast 
alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.
7. 11. 2019 v 15:00 poslední termín pro odevzdání návrhů – 2. kolo.
Návrh musí být do tohoto termínu doručen organizátorovi.
v týdnu od 11. 11. 2019 osobní prezentace účastníků soutěže před porotou a hodnocení soutěžních návrhů 2. kola
19. 11. 2019 nejzazší termín oznámení výsledků 2. kola emailem všem účastníkům soutěže.

HARMONOGRAM NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY
19. 11.–30. 11. 2019 jednání o uzavření smlouvy, podpis Smlouvy o dílo a licenčního ujednání
do 30 dnů od podpisu smlouvy: odevzdání základního manuálu loga Muzea literatury.
Další části zakázky budou zpracovány dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2, a to v průběhu roku 2020 a 2021.
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7/ SKICOVNÉ, ODMĚNY A HODNOTA ZAKÁZKY

1. KOLO SOUTĚŽE
Zadavatel vyzývá k podání soutěžních návrhů v 1. kole 7 účastníků. Účastníci, kteří odevzdají kompletní návrh v 1. kole  
soutěže, získají skicovné ve výši 20.000 Kč bez DPH.

2. KOLO SOUTĚŽE
Zadavatel vyzve k podání soutěžních návrhů ve 2. kole max. 3 účastníky. Účastníci, kteří odevzdají kompletní soutěžní  
návrh ve 2. kole soutěže, získají skicovné ve výši 15.000 Kč bez DPH.

Skicovné v 1. i ve 2. kole soutěže náleží všem účastníkům za odevzdaný návrh.

HODNOTA ZAKÁZKY
S účastníky, kteří se dostanou do 2. kola soutěže, bude v pořadí, které určí porota, vedeno jednání o uzavření smlouvy, 
v němž bude zadána zakázka na realizaci grafického řešení vizuální identity Muzea literatury včetně licence. Hodnota této 
zakázky včetně licence není předmětem soutěže, ale je stanovena jako pevná částka, která činí 1.130.000 Kč plus případ-
né DPH, je                  -li účastník jeho plátcem.

O pořadí soutěžících rozhoduje porota podle hodnotících kritérií uvedených v kapitole 10. Zadavatel je stanoviskem po-
roty vázán. Skicovné za 1. i 2. kolo soutěže bude účastníkům vyplaceno do 30 dnů po oznámení výsledků 1., respektive 
2. kola soutěže. Honorář za realizaci zakázky bude zhotoviteli vyplacen na základě harmonogramu uvedeného ve Smlou-
vě o dílo a licenční smlouvě (příloha č. 3).

Neuzavře                  -li vítěz se zadavatelem z jakéhokoli důvodu Smlouvu o dílo a licenční smlouvu, může zadavatel jednat s druhým 
účastníkem v pořadí soutěže, kterého stanoví porota, případně následně se třetím účastníkem v pořadí soutěže. Pokud 
k podpisu smlouvy nedojde z důvodů na straně vítěze soutěže, v takovém případě vítěz obdrží pouze skicovné, které je 
stejné pro druhého a třetího v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy nedojde z důvodů na straně zadavatele, vítěz soutěže 
obdrží místo skicovného odměnu za umístění ve výši 50.000 Kč bez DPH.

Návrh objektu u vstupu do areálu (dále “objekt”) bude oddělitelný od zbytku soutěžního návrhu. Zadavatel má právo se 
rozhodnout (po konzultaci s vítězem soutěže), že zakázku na projekt objektu oddělí od vítězného návrhu a zakázku zadá 
autorovi návrhu objektu. Hodnota zakázky na projekt objektu je 110.000,-Kč bez DPH; bude-li zakázka na projekt objektu 
zadaná odděleně od vítězného návrhu, sníží se o tuto částku výše odměny za plnění zakázky.

8/ PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Rámcový rozsah následné zakázky je podrobně popsán v příloze č. 2 těchto pravidel:

• Logo/logotyp Muzea literatury a základní manuál loga
• Koncepce vizuální identity Muzea literatury a aplikace na vybrané materiály pro komunikaci muzea
• Vzorové grafické zpracování úředních tiskovin
• Označení vstupů, budovy a návrh řešení navigačního systému uvnitř i vně Petschkovy vily
• Návrh objektu u vstupu do areálu, který má zvát kolemjdoucí k návštěvě
• Grafické řešení stálé expozice Muzea literatury v Petschkově vile
• Krátkodobá kampaň směřující k slavnostnímu otevření Muzea literatury
• Art directing a Implementace spolupráce - konzultace, zaškolení odpovědných pracovníků a osob s manuálem 
 pracujících – 30 hodin

Vítěz soutěže uzavře se zadavatelem 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. 3.  
Zadavatel není povinen uvedenou smlouvu s vítězem soutěže uzavřít.

Předpokládaná doba plnění zakázky je od prosince 2019 do března 2021. Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele 
soutěže.
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9/ POŽADAVKY NA NÁVRH

9. 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADAVATELI A CHYSTANÉ ZMĚNY

Památník národního písemnictví vstupuje do nové éry. Uzavřená instituce se poprvé otevírá veřejnosti formou literárního 
muzea. To vznikne v novém sídle instituce, ve zrekonstruovaných prostorách tzv. Petschkovy vily v Praze 6 - Bubenči (uli-
ce V Sadech č. 22). Ambicí muzea je změnit vnímání celé instituce a oslovit nové cílové skupiny návštěvníků. Přitáhnout 
k literatuře a její historii větší část veřejnosti.

V muzeu vznikne unikátní expozice vycházející z vlastních rozsáhlých literárně -uměleckých sbírek. Změna sídla institu-
ce a originální výstavní koncepce je příležitostí k vytvoření nové vizuální identity, která by měla reflektovat nové potřeby 
prezentace instituce jako moderního muzea literatury. Proto Památník národního písemnictví přistupuje k nové značce 
„Muzeum literatury“, která označuje aktivity celé instituce a bude používána v komunikaci směrem k široké i odborné ve-
řejnosti.

Muzeum literatury získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírku 
dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu význam-
ných osobností literární kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. Dále spravuje 
obsáhlou sbírku archiválií, knih a uměleckých předmětů zahrnující více než 12 % národního kulturního dědictví ČR. Věnuje 
se vědecké, výstavní a publikační činnosti, připravuje literární večery a vzdělávací programy. Sbírky muzea se člení do čtyř 
podsbírek: výtvarné umění, knihy, písemnosti a tisky a exlibris.

Pravidelně organizuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR soutěž Nejkrásnější české knihy roku, která má významné 
postavení v kontextu grafického designu v ČR.

9.2 MUZEUM LITERATURY

Ve zrekonstruovaných prostorách nového sídla v Petschkově vile se bude instituce profilovat jako moderní Muzeum li-
teratury, a to na přibližně 1200 m2 moderně pojaté stálé expozice, kterou doplní také lektorské centrum, kavárna, multi-
funkční sál a přilehlá zahrada. Autorem architektonického řešení expozice je arch. studio Objektor (arch. studie v příloze 
č. 4). Návštěvníkům kromě expozice nabídne také vzdělávací programy, kreativní workshopy pro děti, studenty a dospělé 
publikum. Součástí prezentace sbírky je i implementace site specific uměleckých projektů a storytellingu.

Jedinečnost muzea

Muzeum literatury je jediné muzeum, které prezentuje historii a současnost literatury na území celé ČR. Ani ve svě-
tě nemá podobný koncept muzea příliš srovnání, literární muzea se zpravidla věnují pouze vybrané osobnosti nebo jinak 
omezenému literárnímu okruhu.

KONCEPCE EXPOZICE V MUZEU LITERATURY

Stálá expozice Muzea literatury bude prezentovat vlastní muzejní sbírky. Základním prvkem expozice budou originály – 
rukopisy literárních děl, další archiválie a výtvarná díla.

Cílem expozice je rekonfigurovat zažité stereotypy jak co se týče literatury a umění (zvláště těch, které představovaly 
model národní literatury spjatý s novodobým českým nacionalismem a které ignorovaly faktickou vícejazyčnost literatury 
a kultury v českých zemích), tak co se týče muzeologického přístupu – aplikace současných technologií zprostředkování 
umožňuje jedinečným způsobem představit oblast literatury a umění.

Stálou expozici chápeme také jako příležitost položit si otázky širší, než je prezentace literární paměti či muzea zaměře-
ného na literaturu. Samo označení „stálá expozice“ je kontroverzní, neboť vždy rekonstruujeme minulost z hlediska přítom-
nosti. V nové stálé expozici tedy zohledníme provizornost našeho poznání, přinejmenším aplikací principu proměnnosti.
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Expozice by měla zohlednit všechny tyto skutečnosti a skrz vybraná témata zdůraznit pluralitu, rozmanitost a jedinečnost, 
kterou literatura a umění představují.

Literární paměť prezentovaná muzejní expozicí je natolik mimořádná, že vyžaduje specifické formy vystavování (sbírkové 
předměty vypovídají o všech okolnostech, ve kterých dílo vznikalo, o dobových reáliích, přinášejí biografie autora), ale ne-
vypovídají nic o dílu samém, protože ani vystavený autograf téměř nic o díle nevypovídá – obsah díla, zprostředkovávaný 
především četbou, nahrazuje v expozici vizualizace předmětů a scénografické řešení prostoru.

Základem výstavní expozice je poskytnout návštěvníkovi diferencované informace o vystavených exponátech. Vrstevna-
tost (několik úrovní prezentace) expozice by měla umožnit absolvovat výstavu vlastním tempem a poskytnout různou šíři 
poznatků podle individuálních zkušeností, zájmů a znalostí.

Podrobnější informace o expozici a jednotlivých tématech, kterými se bude zabývat, najdete v příloze č. 6. Studii archi-
tektonického řešení od studia Objektor najdete v příloze č. 4.

9. 3 CÍLOVÉ SKUPINY MUZEA LITERATURY

Obecně lze říci, že cílová skupina Muzea literatury má aktivní zájem o literaturu, je zvyklá navštěvovat muzea, jde zejména 
o Čechy, v menší míře cizince. Aktivity muzea budou primárně cílit na tyto skupiny návštěvníků:

• studenti VŠ, zejména humanitních oborů
• pedagogové a zaměstnanci knihoven
• ženy 50+ se zájmem o kulturu, čtenářky
• mladé páry či rodiny se zájmem o kulturu a historii
• žáci MŠ, ZŠ a SŠ v rámci projektu edukace literaturou
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9. 4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NOVOU VIZUÁLNÍ IDENTITU

NÁZEV

Nový vizuální styl bude pracovat s následujícím názvem:
český název: Muzeum literatury
anglický název: Museum of Czech Literature

Tento název si zadavatel zvolil pro komunikaci s veřejností. Zkratka názvu (ML) se v komunikaci nebude používat.

Oficiálním názvem, především pro administrativní účely, nadále zůstává Památník národního písemnictví. Bude se s ním 
pracovat na úředních merkanteliích a dalších místech, kde je nutné pracovat s oficiálním názvem. Návrh vizuální identity 
bude zahrnovat také logo/logotyp s tímto oficiálním názvem zpracovaný dle konceptu vizuální identity. Dále by měl návrh 
nastavit způsob práce s oficiálním názvem v rámci vizuální identity, např. zda používat samostatně, či ve spojení s názvem 
Muzeum literatury.

POŽADAVKY NA NOVOU VIZUÁLNÍ IDENTITU

Cílem zadavatele jako moderního Muzea literatury je komunikovat s budoucími návštěvníky formou unikátní, jednoduché, 
moderní a přitom nadčasové vizuální komunikace, která instituci zařadí po bok světových muzeí.

Nová vizuální identita by měla reflektovat tyto požadavky:
• prezentovat Muzeum literatury jako otevřenou moderní muzejní instituci
• respektovat tradici muzea (historie muzea sahá do r. 1953)
• serióznost - měla by působit seriózně a adekvátně k instituci, která si zakládá na odbornosti a kvalitě
• sebevědomá prezentace značky
• jednoduchá zapamatovatelnost
• flexibilita, která umožní pracovat s různým typem podkladů např. pro jednotlivé výstavy a akce
• schopnost oslovit širší cílovou skupinu „fanoušků literatury“ (nikoli pouze návštěvníky badatele)
• zadavatel nedoporučuje novou vizuální identitu instituce spojovat s národními barvami

Návaznost na současné logo PNP není požadována.

S
oučasné logo P

am
átníku národního písem

nictví.

Vizuální symbolika spojená s literaturou (stránka, text, rukopis, typografie, 
kniha, knižní a literární symboly…) je logicky nejsilnější asociací spojenou 
s Muzeem literatury. Přestože muzeum vlastní překvapivě bohaté sbírky výtvar-
ného umění, které svým rozsahem konkurují sbírkám našich nejvýznamnějších 
galerií, literatura zůstává středobodem a hlavním tématem celé instituce. Pozor 
však na asociace s knihovnou, kterou Muzeum literatury není, a vizuální identita 
by tak neměla navozovat tento dojem.

Možnou cestou je i ideové navázání vizuální identity na kurátorskou koncepci stálé expozice Muzea literatury, která 
je postavena na aplikaci principu proměnnosti (více na str. 10–11).
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10 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ

1. KOLO SOUTĚŽE

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

1) Kvalita provedení grafického řešení
(Je koncept návrhu dostatečně silný? Má návrh dostatečnou úroveň grafického zpracování? Pracuje od-
povídajícím způsobem s barevností a s typografií?)

2) Vizuální výraznost, odlišnost a atraktivnost
(Zaujme na první pohled? Není podobná jiným kulturním institucím? Je v souladu s charakterem a jedineč-
ností muzea?)

3) Praktická využitelnost konceptu vizuální identity
(Budou zástupci muzea schopni vizuální identitu využívat ve své každodenní praxi? Je funkční pro obvyklé 
druhy aplikací v online i offline prostředí? Je vizuální identita připravena tak, aby s ní mohli pracovat další 
grafičtí designéři a byl jim zřejmý koncept vizuální identity?)

2. KOLO SOUTĚŽE

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

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

2) Kvalita provedení grafického řešení dalších odevzdaných částí návrhu, Vizuální výraznost, odlišnost 
a atraktivnost, Praktická využitelnost konceptu vizuální identity muzea (Rozpracoval autor návrh způsobem, 
který odpovídá principům návrhu odevzdaných v 1. kole? Je práce na stejné kvalitativní úrovni jako návrhy 
v 1. kole?)

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

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Hodnotící komise okomentuje návrhy a určí pořadí soutěžních návrhů odrážející míru naplnění preferencí zadavatele vy-
jádřenou v těchto soutěžních pravidlech.
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11/ SOUTĚŽNÍ NÁVRH V 1. KOLE SOUTĚŽE

11. 1 SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ

Odevzdávejte ve formátu PDF a zároveň body 1–5 vytištěné na formátu A3, doporučený počet listů A3 je 10.

Soutěžní návrh bude obsahovat:
1. Úvodní představení konceptu a systému vizuální identity - příklady fungování systému vizuální identity na libovolných 
výstupech, včetně možnosti prezentovat animaci loga/logotypu (animaci odevzdejte na USB flash disku)
2. Logo/logotyp Muzea literatury, jeho vybrané varianty (minimálně barevná a černobílá, česká a anglická verze) včetně 
ukázky fungování loga
3. Externí označení Muzea literatury (Petschkovy vily) - ideové řešení navigace vně budovy (možnost využít plot), označení 
hlavního vstupu do budovy. Grafické a architektonické řešení objektu u vstupu do areálu, jehož cílem je zvát kolemjdoucí 
k návštěvě muzea - jeho charakter bude souviset se stálou expozicí nebo vybranými exponáty, může jít např. o umělecký 
objekt, sloup, interaktivní prvek, apod. (podklady najdete v příloze č. 5)
4. Návrh grafického řešení expozice Muzea literatury - ukázka práce s grafikou v expozici, vizualizace do architektonické-
ho návrhu expozice (podklady najdete v příloze č. 5),
5. Hlavičkový papír - zpracování hlavičkového papíru, kde bude použit oficiální název instituce Památník národního písem-
nictví i komunikační název Muzeum literatury (textové zadání v příloze č. 5).

Další přiložené položky:
6. Vysvětlující text (max. 1 normostrana, vytištěno na A4)
Stručné textové vysvětlení k předloženému návrhu vizuální identity – na čem je založena a jak bude fungovat v praxi, jak 
bude fungovat v online/offline prostředí. Součástí textu bude popis použitých písem a licenční podmínky jejich užívání, 
vč. ceny v Kč za jejich pořízení pro účely Muzea literatury.
7. Vyplněná a podepsaná přihláška (3 tištěné strany A4) - formulář v příloze č. 1.
8. USB flash disk se soutěžním návrhem (bod č. 1-6), v případě rozporu mezi návrhem odevzdaným účastníkem na USB 
flash disku, má pro zadavatele přednost návrh odevzdaný v listinné podobě.

Listy / USB flash disk může obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad uvedený rámec.

11.2 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ
Poslední termín pro odevzdání návrhů v 1. kole je 19. 9. 2019 do 15:00.

Návrh v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené: „Soutěž Muzeum literatury – neotvírat“ musí být do 
tohoto termínu doručen organizátorovi na adresu CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, a to osobně nebo s využitím poš-
tovní či doručovací služby v listinné podobě.

Pro případ osobního odevzdání je možné návrh doručit ve všední dny mezi 10. a 18. hodinou (poslední den odevzdání 
do 15 hodin).

První kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní prezentace proběhne v týdnu od 
23. 9. 2019. Osobní účast na prezentaci je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti v 1. kole soutěže. Soutěžící si na 
zasedání poroty připraví prezentaci návrhu pro promítání.
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12/ SOUTĚŽNÍ NÁVRH VE 2. KOLE SOUTĚŽE

12. 1 SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ

Odevzdávejte ve formátu PDF a zároveň body 1–2 vytištěné na formátu A3, doporučený počet listů A3 je 12.

Soutěžní návrh bude obsahovat:
1. Odevzdání vybraných částí návrhu, které byly předmětem 1. kola soutěže se zapracovanými připomínkami poroty,
2. Grafické řešení kampaně k otevření Muzea literatury - CLV plakát (vizualizace) pro umístění v centru a širším centru 
Prahy, online banner ve formátu GIF/MP4 apod., zadání bude upřesněno ve 2. kole soutěže

Další přiložené položky:
3. Vysvětlující text (max 1 normostrana, vytištěno na A4)
Stručné textové vysvětlení k předloženému návrhu vizuální identity – na čem je založena a jak bude fungovat v praxi, jak 
bude fungovat v online/offline prostředí. Součástí textu bude popis použitých písem a licenční podmínky jejich užívání, 
vč. ceny v Kč za jejich pořízení pro účely Muzea literatury.
4. USB flash disk se soutěžním návrhem (bod č. 1-3), v případě rozporu mezi návrhem odevzdaným účastníkem na USB 
flash disku, má pro zadavatele přednost návrh odevzdaný v listinné podobě.

Listy / USB flash disk může obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad uvedený rámec.

12.2 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ
Poslední termín pro odevzdání návrhů ve 2. kole je 7. 11. 2019 do 15:00.

Návrh v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené: „Soutěž Muzeum literatury – neotvírat“ musí být do 
tohoto termínu doručen organizátorovi na adresu CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, a to osobně nebo s využitím poš-
tovní či doručovací služby v listinné podobě.

Pro případ osobního odevzdání je možné návrh doručit ve všední dny mezi 10. a 18. hodinou (poslední den odevzdání 
do 15 hodin).

První kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní prezentace proběhne v týdnu od 
11. 11. 2019. Osobní účast na prezentaci je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti v 1. kole soutěže. Soutěžící si na 
zasedání poroty připraví prezentaci návrhu pro promítání.
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13/ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Účastník odevzdáním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly a všemi jejich 
přílohami včetně Smlouvy o dílo a licenční smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Účastník je oprávněn odeslat pouze ta-
kový 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 vyko-
návat 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 zadavateli nebo organizátorovi vznikla.

Zadavatel i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Účastník je srozuměn s tím, že zasla-
ný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být zadavatelem (Památník národního písemnictví) i organizá-
torem (CZECHDESIGN.CZ, z. s.) 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. Návrh může být zadavatelem i organizá-
torem dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou. Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publi-
kovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

Výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován, návrh kolektivu autorů, bude skicovné a odměna za do-
pracování následné zakázky vyplaceno 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 zmocně-
ními před uzavřením smlouvy.

Účastníci odesláním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické pošty/telefonu. Zadavatel ani organi-
zátor nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybrané finalisty a/nebo vítěze soutěže úspěšně kontaktovat 
na e -mailové adrese, která byla uvedena 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 zadavatel 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 souvis-
losti s obdržením skicovného vzniknou.

Po vyhlášení vítěze soutěže bude mezi zadavatelem a vítězem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva (příloha č. 3 
těchto pravidel), která bude zveřejněna v Registru smluv, zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-
kách 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 zadavatelem archivovány.

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních 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 případné-
ho písemného odvolání souhlasu. S poskytnutými osobními údaji bude po ukončení soutěže naloženo v rámci zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění. Po uplynutí doby pro ar-
chivaci je správce (kterým je v daném případě zadavatel), resp. zpracovatel (kterým je v daném případě organizátor), po-
vinen 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 bu-
dou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce 
uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální nebo listinné formě. Požádá    -li účastník soutěže o infor-
maci 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 zpracovatele o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů.
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14/ ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

14.1 PODMÍNKY V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ SOUTĚŽE
Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit 
před nejzazším termínem pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole soutěže. V tomto případě bude každému vyzvané-
mu účastníkovi soutěže vyplacena jednorázová odměna ve výši 10.000 Kč na základě předložení rozpracovaného ná-
vrhu a vystavené faktury. Pokud bude soutěž z jakéhokoli důvodu zrušena po termínu pro odevzdání soutěžních návrhů 
v 1. kole soutěže, bude vyplaceno skicovné v plné výši, tedy 20.000 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 15.000 Kč.

14.2 PODMÍNKY V PŘÍPADĚ, ŽE VÍTĚZ NEBUDE REALIZOVAT NÁSLEDNOU ZAKÁZKU
Pokud nebude vítěz soutěže realizovat zakázku z důvodu překážky na straně Muzea literatury, náleží mu místo skicov-
ného odměna za vítězství v soutěži v hodnotě 50 000 Kč, pokud z důvodu na straně účastníka soutěže, náleží mu ve 2. 
kole soutěže stejné skicovné jako všem účastníkům 2. kola, a to 15.000 Kč. Neuzavře    -li vítěz se zadavatelem z jakéhokoli 
důvodu Smlouvu o dílo a licenční smlouvu, může zadavatel jednat s druhým účastníkem v pořadí, kterého stanoví porota, 
případně následně se třetím účastníkem v pořadí soutěže.

15/ SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tato pravidla byla schválena v konečném znění zadavatelem soutěže včetně všech příloh dne 31. 7. 2019.

16/ SEZNAM PŘÍLOH

1. Přihláška do soutěže - formulář
2. Položkový rozsah a harmonogram následné zakázky
3. Smlouva o dílo a licenční smlouva
4. Architektonická studie expozice Muzea literatury - vizualizace
5. Materiály pro zpracování návrhu

- imagové fotografie muzea
- podklady pro zpracování externího označení areálu Petschkovy vily
- vizualizace architektonického řešení expozice pro grafický návrh
- textové zadání pro hlavičkový papír

6. Libreto expozice Muzea literatury


