Výzva a soutěžní podmínky k soutěži na vytvoření značky,
logotypu a jednotného vizuálního stylu pro Sčítání lidu, domů
a bytů 2021
(dále jen „soutěž o logo SLDB“ nebo „soutěž“)
Soutěž o logo SLDB je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) zadávanou postupem v souladu s ustanovením
§ 31 zákona.
Tato veřejná zakázka není ve smyslu ustanovení § 31 zákona zadávána podle zákona v zadávacím řízení; pokud na
některých místech zadávacích podmínek zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona, případně používá
terminologii zákona, jedná se o izolované odkazy návodného charakteru, nikoli o aplikaci režimu zákona.

Zadavatel
Česká republika – Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je grafický návrh jednotného vizuálního stylu Sčítání lidu, domů a bytů
2021 (dále jen „SLDB“). Základem vizuálního stylu bude značka a logotyp, které budou hlavními
jednotícími prvky komunikační kampaně k SLDB.
Značka jako grafický symbol má vyjadřovat užitečnost a přínos SLDB. Má podněcovat
v občanech pozitivní postoje ke sčítání a motivovat je k účasti s preferencí elektronického
vyplnění dotazníků. Musí být jednoduchá, lehce zapamatovatelná, nezaměnitelná s jinými
značkami a dobře čitelná při zpracování různými technologiemi v různých velikostech.
Logotyp bude sestávat ze slovního spojení „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“ nebo ze zkrácené
verze „SLDB 2021“.
Barevnost značky a logotypu není ničím determinována.
Značku i logotyp musí být možné používat společně, i samostatně.
Informace o SLDB 2011 i SLDB 2021 jsou k dispozici na internetové adrese www.scitani.cz.
Informace o zadavateli naleznete na internetových stránkách www.czso.cz.

Podmínky soutěže
Soutěž je veřejná, anonymní, dvoukolová, jejím účastníkem se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba se zastoupením fyzických osob (dále jen „účastník“), která řádně vyplní
přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Žádné kvalifikační požadavky zadavatel
nestanovuje.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, členové poroty a osoby jim blízké.
Zadavatel garantuje po celou dobu soutěže anonymitu zaslaných návrhů, a to až do doby
uveřejnění výsledků hodnocení, v tom smyslu, aby nikdo z porotců nemohl při hodnocení
návrhů přiřadit konkrétního účastníka ke konkrétnímu návrhu.
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První kolo soutěže
Soutěžní návrhy, jež splňují požadavky zadání, a řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou
účastníky podány níže uvedeným způsobem do 12. 11. 2018 14.00 hodin do podatelny
zadavatele na adresu Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10.
Termín pro podání soutěžních návrhů je považován za uzávěrku prvního kola soutěže.
Účastník doručí soutěžní návrh do podatelny sídla ČSÚ. Za zdržení způsobené přepravcem
zadavatel neodpovídá. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá účastník a považuje se za
něj okamžik fyzického převzetí soutěžního návrhu oprávněnou osobou zadavatele.
Soutěžní návrh bude dodán v jednom vyhotovení, a to následujícím způsobem:




do obalu A bude vložena přihláška (příloha č. 1);
do obalu B bude vložen soutěžní návrh (návrhy);
oba obaly budou řádně uzavřeny a vloženy do společného obalu s označením
„Neotvírat! Soutěž o značku SLDB 2021.“, který bude též řádně uzavřen.

Otevírání nabídek bude neveřejné. Nabídky budou otevřeny komisí pro otevírání obálek (dále
jen „komise“) ve složení:
 Mgr. Kamil Vařeka
 Mgr. Helena Koláčková
 Mgr. Hynek Jordán
Komise označí obě části nabídky, tj. obal A i obal B, shodným pořadovým číslem. Obal A
s identifikací účastníka bude bezpečně uložen v oddělení veřejných zakázek ČSÚ. Obal B
obsahující soutěžní návrh/y obdrží k posouzení porota. V této části nabídek nesmí být uvedeno
jméno ani jiné označení účastníka, jeho iniciály, logo, popř. jakékoliv jiné označení vedoucí
k identifikaci účastníka.
Nedodrží-li účastník soutěže požadavky zadavatele týkající se anonymity a dalších výše
uvedených podmínek soutěže, bude zadavatelem ze soutěže vyloučen. Tato skutečnost bude
účastníkovi soutěže písemně oznámena a účastník bude vyzván k převzetí svého návrhu.
Účastník svým podpisem na přihlášce souhlasí s podmínkami soutěže a s bezúplatným
vystavením svých soutěžních prací a jejich následným publikováním, včetně jména autora,
případně spoluautorů.
V rámci soutěže se zadavatel i účastník zavazují, že v případě, kdy se v souvislosti s účastí
v soutěži dostanou do styku s osobními údaji, je budou ochraňovat a nakládat s nimi plně
v souladu s uzavřenou smlouvou a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Zadavatel, jakožto správce osobních údajů, bude tyto údaje zpracovávat v odpovídajícím
rozsahu na základě právního titulu nezbytnosti pro splnění smlouvy a po dobu nezbytnou pro
naplnění účelu soutěže.
Zadavatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze
soutěžních návrhů ani jeho část.
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Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů pro první kolo
Účastník soutěže může podat jeden až tři návrhy.
Každý soutěžní návrh bude samostatně vytištěn na tuhé podložce. Na podložce budou
umístěny v řadách vedle sebe návrhy, a to vždy v barevném a černobílém (pozitivním
i negativním) provedení v rozměru 150 (delší strana) × X mm a v rozměru 7 (kratší strana)
× Y mm v tomto uspořádání:











značka v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv, negativ;
značka v rozměru 7 × Y mm – barva, pozitiv, negativ;
plná verze logotypu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v rozměru 150 × X mm – barva,
pozitiv, negativ;
plná verze logotypu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v rozměru 7 × Y mm – barva,
pozitiv, negativ;
zkrácená verze logotypu SLDB 2021 v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv, negativ;
zkrácená verze logotypu SLDB 2021 v rozměru 7 × Y mm – barva, pozitiv, negativ;
spojení značky a logotypu v plné verzi v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv, negativ;
spojení značky a logotypu v plné verzi v rozměru 7 × Y mm – barva, pozitiv, negativ;
spojení značky a logotypu ve zkrácené verzi v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv,
negativ;
spojení značky a logotypu ve zkrácené verzi v rozměru 7 × Y mm – barva, pozitiv,
negativ.

Každý soutěžní návrh musí být ve všech provedeních současně předložen v elektronické
podobě na CD/DVD nebo na flash disku ve formátech JPG a PDF.

Porota
Každý soutěžní návrh bude posouzen a vyhodnocen porotou ve složení:
za zadavatele
 Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
 Ing. Michal Novotný
 Ing. Petra Kuncová
za externí odborníky
 ak. mal. Pavel Hrach
 MgA. Lumír Kajnar
 Mgr. Filip Blažek
 MgA. Věra Marešová
Náhradníkem člena poroty je:
za zadavatele Egor Sidorov, Ph.D.
za externí odborníky Ondřej Kafka
Porota posuzuje návrhy bodovací metodou. Každý z členů udělí pěti návrhům body ve škále
5–1, přičemž 5 bodů udělí podle něho nejlépe zpracovanému návrhu. Do druhého kola postoupí
5 návrhů, které obdrží nejvyšší počet bodů. Pokud na pátém místě obdrží více návrhů stejný
počet bodů, postoupí do druhého kola všechny návrhy na pátém místě.
Sekretářem soutěže je jmenována Mgr. Markéta Viriusová.
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Sekretář soutěže eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam, připraví je k hodnocení,
kontroluje dodržení podmínek soutěže a vyhotoví zápisy z procesu otevírání obálek
a hodnocení.
Kontaktní osobou je jmenována Mgr. Ing. Jana Kučerová.
Kontaktní osoba je pověřena komunikací s účastníky soutěže. Veškeré dotazy ohledně
soutěžních podmínek a organizace budou směřovány na tuto osobu.

Kritéria hodnocení
Porota bude posuzovat všechny dodané návrhy, které budou splňovat podmínky soutěže podle
níže uvedených kritérií:






splnění požadavků podle zadání;
originalita, celková výtvarná úroveň řešení;
původnost soutěžní práce;
jednoduchost a srozumitelnost;
zachování srozumitelnosti při zmenšení na velikost 7 (kratší strana) × Y mm.

Vyhodnocení prvního kola soutěže
Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční v termínu od 22. 11. 2018 do
30. 11. 2018. Porota vybere na základě hodnotících kritérií ze soutěžních návrhů splňujících
stanovené požadavky na obsah a formu pět návrhů (popř. více návrhů při shodném počtu bodů
na pátém místě hodnocení), které postoupí do druhého kola soutěže.
Výsledky prvního kola soutěže oznámí zadavatel všem účastníkům písemně nejpozději do
10 dnů od jeho vyhodnocení.

Druhé kolo soutěže
Druhého kola soutěže se mohou zúčastnit pouze ti účastníci, jejichž soutěžní návrh byl vybrán
porotou v prvním kole soutěže.
Zadavatel může stanovit v případě potřeby pro druhé kolo další požadavky na rozpracování
soutěžního návrhu. Splnění těchto požadavků je podmínkou pro účast ve druhém kole soutěže.
Požadavky budou sděleny účastníkům, kteří postoupí do druhého kola, osobně na schůzce
s kontaktní osobou, jež se uskuteční nejpozději do dvou týdnů od vyhodnocení prvního kola.
Účastníci budou o termínu schůzky informováni e-mailem. Nezúčastní-li se účastník schůzky,
budou mu zadavatelem dodatečné požadavky pro druhé kolo zaslány neprodleně po schůzce
e-mailem.
Účastník v rámci druhého kola předloží zadavateli soutěžní návrh podle dalších požadavků
nejpozději v termínu stanoveném zadavatelem. Soutěžní návrh bude doručen na adresu
zadavatele a označen „Neotvírat! Soutěž (druhé kolo) o značku SLDB 2021.“.
Na soutěžním návrhu nesmí být uvedeno jméno ani jiné označení účastníka, jeho iniciály, logo,
popř. jakékoliv jiné označení vedoucí k identifikaci účastníka.
Návrhy, které budou zadavateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, budou vyřazeny ze
soutěže.
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Porotou bude ve druhém kole vyhodnocen na základě hodnotících kritérií nejlepší návrh.

Vyhlášení výsledků soutěže
Zadavatel na základě stanoviska poroty rozhodne o vítězi soutěže. Zadavatel si vyhrazuje
právo nevyhlásit žádný z návrhů jako vítězný. Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu
odvolat ani je podrobit soudnímu přezkumu.
Výsledky druhého kola soutěže budou bezprostředně po jejich vyhlášení písemně oznámeny
všem účastníkům, kteří postoupili do druhého kola soutěže. Výsledky soutěže budou též
zveřejněny na internetových stránkách zadavatele www.czso.cz.
Po vyhlášení výsledků soutěže budou všichni účastníci e-mailem informováni o termínu, do
kterého mohou písemně požádat o vrácení zaslaných návrhů. Pokud tak neučiní ani do dvou
týdnů po stanoveném termínu, může zadavatel nevyžádané návrhy zničit.

Náklady účastníků na účast v soutěži, skicovné a cena za vítězství
v soutěži
Náklady, které vznikly účastníkům v souvislosti s účastí v soutěži, nese daný účastník.
Každému účastníkovi, který postoupí do druhého kola a splní podmínky druhého kola soutěže,
uhradí zadavatel skicovné ve výši 5 000 Kč za každý takový soutěžní návrh. V případě, že
účastník nesplní podmínky druhého kola soutěže, nárok na skicovné mu nevznikne. Skicovné
bude účastníkům vyplaceno až po ukončení druhého kola soutěže.
Bude-li vybrán vítěz soutěže, je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži, která bude
vyplacena formou odměny za poskytnutí licence k užití vítězného návrhu. Tato odměna činí
50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků
soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (autorský zákon) a § 2371 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Návrh licenční smlouvy tvoří přílohu
č. 2 této výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí zadavateli výhradní a neomezenou
licenci ke všem způsobům užití značky a logotypu, včetně jejich kombinace. Vítězi soutěže
zároveň vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na vytvoření
Manuálu jednotného vizuálního stylu SLDB 2021 za smluvní odměnu ve výši 100 000 Kč
(slovy: sto tisíc korun českých). Obsah smlouvy bude stanoven v jednacím řízení mezi
zadavatelem a vítězným účastníkem. Předpokládaný rozsah grafického manuálu je uveden
v příloze č. 3.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zrušení soutěže
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž až do okamžiku výběru vítězného návrhu.

5

Komunikace mezi zadavatelem a účastníky
Písemnosti je nutné zadavateli doručit do podatelny sídla ČSÚ.
Zadavatel doporučuje účastníkům, aby se před podáním přihlášky podrobně seznámili
s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud účastník v soutěžních podmínkách narazí na
případné nejasnosti, může si je vyjasnit formou písemného dotazu adresovaného kontaktní
osobě zadavatele. Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 kalendářních dnů před
uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Zadavatel tazateli odpoví na dotaz písemně
a všechny přijaté dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách. Na
dotazy učiněné po stanovené lhůtě není zadavatel povinen odpovědět.

Zadavatel
Česká republika – Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
IČO: 000 25 593

Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Ing. Michal Novotný

Kontaktní osoba
Mgr. Ing. Jana Kučerová
tel: 274 052 672
mob: 778 719 499
e-mail: jana.kucerova@czso.cz

Přílohy:
1. Přihláška
2. Licenční smlouva
3. Rozsah grafického manuálu
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