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Město Kadaň, zastoupené starostou PaedDr. Jiřím Kulhánkem,

vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek designérskou 

soutěž, do které vyzývá 6 grafických designérek/ů a studií, s cílem najít novou vizuální identitu 

a designérku/a pro dlouhodobou spolupráci. Pro soutěž vydává tato soutěžní pravidla.

V Kadani dne ............

Za vyhlašovatele

PaedDr. Jiří Kulhánek – starosta města Kadaň

odpovědná osoba za převzetí plnění zakázky



ABSTRAKT

Vyhlašovatel: Město Kadaň
Organizátor: CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Termíny:
Průběh 1. kola:
V týdnu 20.–24. ledna 2020 osobní zadání 
pravidel soutěže.
Pátek 21. 2. 2020 v 14:00 termín pro odevzdání 
návrhů – 1. kolo.
24.–28. 2. 2020 prezentace návrhů účastníků 
soutěže a zasedání poroty 1. kola.
Nejpozději 6. 3. 2020 oznámení výsledků a zpětné 
vazby z 1. kola emailem všem účastníkům soutěže.

Průběh 2. kola:
2.–6. 3. 2020 upřesnění zadání 2. kola – zpětná 
vazba designérům
Pátek 3. 4. 2020 v 14:00 poslední termín pro 
odevzdání návrhů – 2. kolo.
6.–10. 4. 2020 osobní prezentace účastníků soutěže 
před porotou a hodnocení soutěžních návrhů 2. kola.
Nejpozději 17. 4. 2020 oznámení výsledků 2. kola 
emailem všem účastníkům soutěže. 

Druh soutěže:
Uzavřená, dvoukolová, neanonymní

Porota:
Nezávislá část poroty:
MgA. Pavel Frič
MgA. Lumír Kajnar
MgA. Markéta Steinert
Náhradník: Mgr. Jana Vinšová
Závislá část poroty / Zástupci města:
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň
Petr Liebscher, správce Městského muzea v Kadani
Náhradníci:
Mgr. Jan Losenický, místostarosta města Kadaň
MgA. Miroslav Lörincz

Předmětem odevzdání 1. kola je:
1. Úvodní představení konceptu a systému vizuální 

identity, včetně loga/logotypu města
2. Samostatně logo/logotyp města Kadaň a jeho 

vybrané varianty (barevná a černobílá, základní 
a čtvercová 
varianta, volitelně animace loga ve formátu GIF a uká
zka loga městské přísp. o. (kulturní zařízení Kadaň)

3. Uvítací cedule při vstupu do města
4. Grafické řešení plakátu pro konkrétní kulturní akci 

pořádanou městem
5. Další přiložené položky:
6. Vysvětlující text (max 1x tištěná A4)
7. Vyplněná a podepsaná přihláška (2 tištěné strany A4) 

 formulář v příloze č. 1.
8. USB flash disk se soutěžním návrhem (body č. 15).

Skicovné a hodnota zakázky:
Skicovné pro účastníky 1. kola je 20.000 Kč
Skicovné pro účastníky 2. kola 10.000 Kč

Hodnota zakázky je 470 000 Kč
(částky jsou uvedeny bez DPH)

Cíl nové vizuální identity:
Cílem soutěže je najít nový jednotný vizuální styl města 
Kadaň, který bude město dobře reprezentovat, vystihne 
jeho charakter a pomůže budovat jeho obraz jak pro 
turisty tak pro obyvatele města.

Způsob odevzdání:
Poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina 
doručení organizátorovi) na adresu: 
CZECHDESIGN, 
Vojtěšská 3, Praha 1

Kontakt:
Michaela Holubec Birtusová
michaela.birtusova@czechdesign.cz
+420 773 541 673

Předmětem odevzdání 2. kola je:
1. Zapracování připomínek k materiálům odevzdaným 

v 1. kole (zapracování připomínek a opětovné 
odevzdání vybraných materiálů)

2. Layout Kadaňských novin – titulní strana a vnitřní 
dvoustrana

3. USB flash disk se soutěžním návrhem pro 2. kolo
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1/ VYHLAŠOVATEL

Klíčové charakteristiky města Kadaň v bodech:
• královské město s 800letou historií
• nachází se v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji
• leží v okrese Chomutov na levém břehu řeky Ohře
• je centrem historické oblasti Kadaňska, rozkládající se od Vejprt v Krušnohoří až po oblast Doupovských vrchů
• město se pyšní městskou památkovou rezervací s unikátním historickým centrem
• turisty nejvyhledávanější je františkánský klášter, bílá věž a katova ulička
• historie města je spjata s mnoha příběhy, jednou z postav je i Maxipes Fík, podle kterého je pojmenováno nově 

architektonicky řešené nábřeží
• ambicí města je pokračovat v projektech kvalitních architektonických soutěží a realizací
• k 1. 1. 2015 mělo město 17 454 tisíc obyvatel

Město aktuálně využívá logo i heraldický znak. Heraldický znak je však pro současné potřeby prezentace města 
nedostačující a stávající logo nenabízí žádný systém práce se značkou ani další výstupy. Jeho využití je vzhledem
k charakteru loga komplikované – jedná se pouze o logo.
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2/ CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je najít nový jednotný vizuální styl města Kadaň, který bude město dobře reprezentovat, vystihne jeho 
charakter a pomůže budovat jeho obraz jak pro turisty tak pro obyvatele města.

3/ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Město Kadaň 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. studio Colmo
2. studio Dipozitiv
3. grafický designér Lukáš Kocelský
4. grafická designérka Věra Marešová
5. autorská dvojice Kateřina Šedá a Kristýna Drinková
6. studio Jakub Vaněk



4/ KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY

V průběhu celé soutěže se účastníci mohou s dotazy obracet na e mail: michaela.birtusova@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 prvním i ve druhém kole 
soutěže. Na dotazy doručené po této lhůtě není organizátor povinen odpovědět.

5/ PRAVIDLA SOUTĚŽE
5.1 Charakter a průběh uzavřené soutěže
Soutěž je vyhlášena jako uzavřená, dvoukolová. Do soutěže je vyzváno 6 účastníků. Každý účastník může do soutěže 
přihlásit pouze 1 návrh. Do 2. kola postoupí až 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 města Kadaň.

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

Nezávislá část poroty:
MgA. Pavel Frič
MgA. Lumír Kajnar
MgA. Markéta Steinert
Náhradník: Mgr. Jana Vinšová

Závislá část poroty / Zástupci města:
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň
Petr Liebscher, správce Městského muzea v Kadani
Náhradníci:
Mgr. Jan Losenický, místostarosta města Kadaň
MgA. Miroslav Lörincz

Komise pro otevírání obálek:
MgA. Michaela Holubec Birtusová
Veronika Soukupová

5.3 Harmonogram
Průběh 1. kola
V týdnu 20.–24. ledna 2020 osobní zadání pravidel soutěže v Kadani.
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži. 
V rámci osobního zadávání soutěže proběhne prohlídka města.
Pátek 21. 2. 2020 v 14:00 termín pro odevzdání návrhů – 1. kolo.
Návrh musí být do tohoto termínu doručen organizátorovi.
24.–28. 2. 2020 prezentace návrhů účastníků soutěže a zasedání poroty 1. kola v Praze.
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.
Nejpozději 6. 3. 2020 oznámení výsledků a zpětné vazby z 1. kola emailem všem účastníkům soutěže.

Průběh 2. kola
2.–6. 3. 2020 upřesnění zadání 2. kola – zpětná vazba designérům v Praze.
Pátek 3. 4. 2020 v 14:00 poslední termín pro odevzdání návrhů – 2. kolo. 
Návrh musí být do tohoto termínu doručen vyhlašovateli.
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6.–10. 4. 2020 osobní prezentace účastníků soutěže před porotou a hodnocení soutěžních návrhů 2. kola v Kadani. 
Osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži.
Nejpozději 17. 4. 2020 oznámení výsledků 2. kola emailem všem účastníkům soutěže.

5.4 Způsob podání návrhu
Účastníci doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně 
označené nápisem: „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ” a názvem soutěže ”Vizuální identita města Kadaň” na adresu:
CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1

Rozhodující je okamžik doručení organizátorovi, v případě osobního doručení okamžik převzetí nabídky pracovníkem 
podatelny. Za včasné doručení odpovídá soutěžící.

Obálku je možno doručit prostřednictvím doručovací služby nebo osobně.
V 1. kole je možné návrhy odevzdat do pátku 21. 2. 2020 do 14:00, ve 2. kole do pátku 3. 4. 2020 do 14:00.
Soutěžní návrhy doručené po uvedeném termínu nebudou přijaty k hodnocení.

5.5 Skicovné, odměny a hodnota zakázky
O pořadí soutěžících rozhoduje porota uvedená v těchto pravidlech. Podle hodnotících kritérií uvedených v čl. 6. 4. 
Vyhlašovatel je stanoviskem poroty vázán.

Skicovné a odměny budou vyplaceny do 30 dnů od vyhlášení výsledků 1. resp. 2. kola soutěže na základě vystavené 
faktury. V případě, že soutěžící nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto pravidel, nárok na skicovné/odměnu mu 
nevznikne.

Cena za zpracování kompletního grafického manuálu, včetně licence, není předmětem soutěže, ale je
stanovena jako pevná částka, která činí 470 000 Kč plus případné DPH, je   li účastník jeho plátcem.

Rámcový obsah grafického manuálu je specifikován v příloze č. 2 a bude upřesněn při osobní konzultaci
při podpisu smlouvy.

Skicovné pro účastníky 1. kola:
Skicovné pro účastníky za práci odevzdanou v 1. kole soutěže je 20.000 Kč + případné DPH, je   li účastník plátcem DPH.

Skicovné pro účastníky 2. kola:
Odměna pro účastníky za práci odevzdanou v 2. kole soutěže je 10.000 Kč + případné DPH, je   li účastník 
plátcem DPH. V případě vítěze soutěže je skicovné 2. kola zahrnuto v ceně za dopracování a licenci.

Hodnota zakázky:
Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování grafického manuálu a licence v hodnotě 470 000 Kč + případné 
DPH, je   li účastník plátcem DPH.
Cena za následnou zakázku bude výherci vyplacena dle harmonogramu plateb, který bude domluven při podpisu 
smlouvy.

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

 → Úvod k manuálu
 → Značka města Kadaň a základní manuál loga
 → Koncepce vizuální identity města Kadaň – vzorové aplikace
 → Webové stránky – grafická podoba 3 městských webů (pouze grafické zpracování)
 → Merchandising – 6 předmětů
 → Implementace  konzultace, zaškolení odpovědných pracovníků, externích grafiků a dalších osob 

s manuálem pracujících, management zakázky – 50 hodin
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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. 3. 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 třetím účastníkem v pořadí soutěže. V takovém případě vítěz 
řízení obdrží pouze skicovné, které je stejné pro druhého a třetího v pořadí.

Předpokládaná doba plnění zakázky je od 3. 4. 2020 do 30. 6. 2020, následuje jeden měsíc na případné připomínky 
města Kadaň a 1 měsíc pro realizátora zakázky na zapracování těchto připomínek. Místem plnění zakázky je sídlo vyhla
šovatele soutěže.

6/ POŽADAVKY NA NÁVRH

6.1 Jedinečnost města
Vizuální identita by měla reflektovat povahu města: Kadaň je malebné historické město uprostřed průmyslem 
a těžbou zasaženého regionu.

Město charakterizují následující atributy:
• Bílá radniční věž s netypickým tvarem
• Historické královské město
• Františkánský klášter
• zachovalé památky – např hradby, hrad
• řeka Ohře
• Krušné a Doupovské hory

Jedinečnost města:
Kadaň je jediné město v ČR, které má unikátní historické stavby jako bílou radniční věž, katovu uličku, františkánský 
klášter či zachovalý hradební systém.
Zároveň má Kadaň ambici být jedinečná tím, že dokáže skloubit historii s moderním řešením veřejného prostoru 
(například visutá cyklistická lávka v Kadani, revitalizace nábřeží Maxipsa Fíka od studia Projektil architekti, revitalizace 
Löschnerova náměstí od studia Uhlík architekti).

Výzvy nového vizuálního stylu:
• Kadaň má výrazný potenciál a ambice v oblasti turistického ruchu. Jak tyto ambice pomůže naplnit nový vizuální styl?
• Bílá radniční věž je nejvýraznějším symbolem města, práce s ní však může být komplikovaná. Obejde se Kadaň bez fyzického 

symbolu?

6.3 Požadavky na vizuální styl

Nová vizuální identita musí být především:
• výstižná (nápad vhodný pro Kadaň)
• široce a snadno aplikovatelná  pro všechny příspěvkové organizace, kulturní akce, další subjekty
• důvtipná (nadsázka, originální nápad, který ale nebude třeba dovysvětlovat)
• jednoduchá
• používat v logu slovo „Kadaň“, nepoužívat spojení „město Kadaň“ 

Další požadavky:
• preference modernosti před historií
• barevnost  preference: modrá
• návaznost na současný vizuální styl ani na městský znak není vyžadována

9



6.4 Kritéria pro hodnocení 

Kritéria pro hodnocení v 1. kole soutěže:
1. Kvalita provedení grafického řešení (Je koncept návrhu dostatečně silný? Má návrh dostatečnou úroveň grafického 

zpracování? Pracuje odpovídajícím způsobem s barevností a s typografií?)
2. Vizuální výraznost, odlišnost a atraktivnost (Zaujme na první pohled? Není podobná jiným městům a institucím? 

Budou se s ní občané identifikovat? Je v souladu s charakterem místa a jedinečností města Kadaň?)
3. Praktická využitelnost konceptu vizuální identity města (Budou zástupci města 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? Nabízí 
variabilitu použití?)

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

6.5 Způsob hodnocení
Hodnotící komise okomentuje návrhy a určí pořadí soutěžních návrhů odrážející míru naplnění preferencí zadavatele 
vyjádřenou v těchto soutěžních pravidlech.

7/ SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ V 1. KOLE SOUTĚŽE

Odevzdávejte ve formátu PDF a zároveň vytištěné na formátu A3, každá položka na jednom archu.

Soutěžní návrh bude obsahovat:
4. Úvodní představení konceptu a systému vizuální identity, včetně loga/logotypu města  příklady fungování systému 

vizuální identity města Kadaň na libovolných výstupech.
5. Samostatně logo/logotyp města Kadaň a jeho vybrané varianty (barevná a černobílá, základní a čtvercová varianta, 

volitelně animace loga ve formátu GIF) a ukázka loga městské přísp. o. – kulturní zařízení Kadaň (Seznam př. o. 
najdete na http://www.mesto kadan.cz/podsekce15/organizace mesta)

6. Uvítací cedule při vstupu do města (libovolný rozměr, text: „Vítá vás město Kadaň“, nebo jiný text dle uvážení autora)
7. Grafické řešení plakátu pro konkrétní kulturní akci pořádanou městem (pro Reprezentační ples města Kadaň, 

viz obrazová příloha)

Další přiložené položky:
8. Vysvětlující text (max 1x tištěná A4)
9. 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 města Kadaň.

10. Vyplněná a podepsaná přihláška (2 tištěné strany A4)  formulář v příloze č. 1.
11. USB flash disk se soutěžním návrhem (body č. 15).
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Kritéria pro hodnocení ve 2. kole soutěže:
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 (Rozpracoval autor návrh způsobem, který 

odpovídá principům návrhu odevzdaných v 1. kole? Je práce na stejné kvalitativní úrovni jako návrhy v 1. kole?)



Poslední termín pro odevzdání návrhů – 1. kolo je do pátku 21. 2. 2020 do 14:00
Návrh v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené: „Soutěž Vizuální identita města Kadaň – neotvírat“ 
musí být do tohoto termínu doručen vyhlašovateli.

První kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní prezentace proběhne v týdnu 
24.–28. 2. 2020. Osobní účast na prezentaci je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti v 1. kole soutěže.

8/ SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ VE 2. KOLE SOUTĚŽE
Odevzdávejte ve formátu PDF a zároveň vytištěné na formátu A3, každá položka na jednom archu.

Soutěžní návrh bude obsahovat:
1. Zapracování připomínek k materiálům odevzdaným v 1. kole
2. 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 prezentaci finalistů zaslány 
v písemné podobě.

3. Layout Kadaňských novin – titulní strana a vnitřní dvoustrana (příloha)
4. USB flash disk se soutěžním návrhem pro 2. kolo

Poslední termín pro odevzdání návrhů – 2. kola je do pátku 3. 4. 2020 do 14:00
Návrh v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené: „Soutěž Vizuální identita města Kadaň – neotvírat“ 
musí být do tohoto termínu doručen vyhlašovateli

Druhé kolo proběhne s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Osobní prezentace proběhne v týdnu 
6.–10. 4. 2020. Osobní účast na prezentaci je pro účastníky povinná a je podmínkou účasti ve 2. kole soutěže.
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9/ 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 
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 je do
voleno za podmínky uvedení autora písma a informace o licenčních podmínkách jeho případného využití. V případě ne
pravdivosti tohoto prohlášení odpovídá účastník za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli nebo organizátorovi vznikla.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele (město Kadaň), organizátora (CZECHDESIGN.CZ, z. s.), 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 (město Kadaň) i organizátorem 
(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 opravňují
cí, bezúplatné, bez časového, místního, technologického a množstevního omezení. Návrh může být vyhlašovatelem 
i organizátorem 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 zmocně
ními před uzavřením smlouvy.

Účastníci odesláním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické pošty/telefonu. Vyhlašovatel 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 důvo
dů 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. 3 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 pří
padného 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 nepro
dleně 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 výš euvedeném 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 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 zpracovatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo li
kvidaci svých osobních údajů.
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10/ ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

10.1 Podmínky v případě 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 rozpracova
ného 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 20.000 Kč všem účastníkům soutěže. Pokud by došlo ke zru
šení 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.
Pokud tedy dojde z neočekávaných důvodů ke zrušení soutěže, budou účastníci za svoji práci ohodnoceni.

10. 2 Podmínky v případě, že vítěz nebude realizovat následnou zakázku

Pokud nebude vítěz soutěže realizovat zakázku z důvodu překážky na straně města, náleží mu 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 10 000 Kč.
Neuzavře   li vítěz s vyhlašovatelem z jakéhokoli důvodu Smlouvu o dílo a licenční smlouvu, může vyhlašovatel jednat 
s druhým účastníkem v pořadí, které stanoví porota, případně následně se třetím účastníkem v pořadí soutěže. 
V takovém případě vítěz řízení obdrží pouze skicovné, které je stejné pro druhého a třetího v pořadí.

11/ SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tato pravidla byla schválena v konečném znění vyhlašovatelem soutěže včetně všech příloh

dne ......................................

12/ SEZNAM PŘÍLOH

1. Přihláška a čestné prohlášení
2. Rámcový obsah následné zakázky
3. Smlouva o dílo a licenční smlouva
4. Obrazová příloha
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