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Vyh
hlášení po
odmínek vveřejné so
outěže o nejvhodně
n
ější návrh
h
nového looga Datov
vých schrránek
Názeev soutěže:
Druhh soutěže:

Vyhllašovatel sooutěže:
Osobba oprávněnná
za vyyhlašovatelee jednat:
Konttaktní osobaa:

Návrh n
nového loga
a Datových schránek;
soutěž prro studenty do 26 let
Veřejná soutěž o nejvhodnější
n
í nabídku ((vyhlášená dle § 17722
a násl. zzák. č. 89
9/2012 Sb., občanskýý zákoník, ve zněníí
pozdějšícch předpisů)
Ministersstvo vnitra České
Č
repub
bliky
Nad Štollou 3, PSČ: 170 34
Ing. Rom
man Vrba, ředitel od
dboru e-gooverment Ministerstva
M
a
vnitra
Karolínaa Sieglová, e-mail
e
karollina.sieglovva@mvcr.czz

Vym
mezení před
dmětu soutěěže
Miniisterstvo vnnitra (dále jeen „vyhlašoovatel“) tím
mto vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnějšíí
nabíddku na Návvrh nového
o loga Datoových schrránek; souttěž pro studdenty do 26
6 let. Novéé
logo by mělo být
b využiteelné napříč všemi kom
munikačním
mi kanály a současně fungovat i
v proostoru mobiilních telefo
onů a sociálnních médií.
Novéé logo by mělo
m
asociov
vat online sslužbu a bý
ýt příbuzné s rodinou loog a logotypů MV ČR
R
(eObbčanka, eIdentita, Porttál veřejné správy). Nové
N
logo bude
b
fungoovat primárn
ně v onlinee
prosttoru, ale jee nutné naavrhnout jeej tak, aby
y bylo jednoduše vyu
yužitelné i v tištěnýchh
mateeriálech (CM
MYK) a offlline prostředdí.
Cílem
m zavedení nového log
ga je osloveení široké veřejnosti
v
(v
všech občannů ČR staršších 18 let),,
předeevším pak fyzických osob, jelikkož ty tvoříí pouze ccaa 10% všecch uživatelů
ů datovýchh
stránnek. Současnně je pak záměrem
z
i uupozornění na nové možnosti
m
eleektronické komunikace
k
e
s úřaady.
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Návrrh loga musí být jedin
nečný, jednnoduchý, orriginální a srozumiteln
s
ný. Návrh loga rovněžž
nesm
mí být v rozpporu s veřejjným pořáddkem a dobrrými mravy
y. Návrh logga nesmí mít
m vulgární,,
rasisttický nebo českému
č
prrávu odporuj
ující obsah nebo
n
podtex
xt.
Návrrh nového loga
l
by nem
měl obsahovvat poštovn
ní trubku, z tohoto důvvodu by barrevnost, anii
přípaadný jakýkooliv způsob užití symboolu (grafick
kého prvku) trumpety nneměl obsah
hovat barvyy
použžité v součassném logu České
Č
poštyy.
Podm
mínky účassti v soutěžii
Soutěěž je vyhláášena jako veřejná
v
s tíím, že je ottevřena pro všechny stu
tudenty škol do 26 let..
Tyto podmínkyy musí souttěžící splňoovat ke dn
ni zveřejněn
ní této souttěže. Ze so
outěže jsouu
vylouučeni členové hodnotíccí komise a jejich osoby blízké.
Podm
mínky pro zpracování nabídky
Soutěěžící předlooží vyhlašov
vateli nabíddku obsahujjící soutěžn
ní dílo (návr
vrh) a další dokumentyy
dle nnásledujícíchh podmínek
k:
• Exxplikace návvrhu loga - stručná ccharakteristtika soutěžn
ního návrhuu a vysvěttlení hlavníí
kreattivní ideje návrhu
n
- bude předložeena zvlášť na
n standardn
ním papíru formátu A4
4 v rozsahuu
maxiimálně 1 noormostrana
• Návvrh loga v černobílé
č
vaariantě – tiskk 1 x A4 vee 3 velikosteech: 12 x 6 mm; 15 x 10
1 mm, 1500
x 1000 mm
• Návvrh loga v barevné
b
variiantě – tisk 1 x A4 ve 3 velikostecch: 12 x 6 m
mm; 15 x 10 mm, 150 x
100 m
mm
• Příkklady aplikaace loga – návrh
n
loga nna propagaččním letáku
• Návvrh logotyppu – logo do
oplněné o čiitelné krátkéé motto „Daatové schránnky“;
• Návvrh loga v křivkách
k
(.ai formát a jeemu podobn
né), .pdf, .jp
pg, .png v bbarevné verzzi;
• Návvrh loga v křivkách
k
(.ai formát a jeemu podobn
né), .pdf, .jp
pg, .png v innverzní verzzi;
• Návvrh loga s logotypem
l
v křivkách (.ai formát a jemu pod
dobné), .pddf, .jpg, .png
g v barevnéé
verzii;
• Návvrh loga s logotypem
l
v křivkách (.ai formát a jemu pod
dobné), .pdff, .jpg, .png
g v inverzníí
verzii;
• Proohlášení auutora loga, že jde o dílo původ
dní, jím vy
ytvořené, pprosté právn
ních vad a
nezattížené právyy třetích oso
ob;

2

• V eelektronickéé podobě vee formátu P
PDF (všechn
ny soutěžní návrhy jeddnoho soutěěžícího na 1
nosičči – USB, CD/DVD)
C
vee variantáchh:
1. baarevné proveedení,
2. černobílé provvedení,
3. invverzní barevvné provedeení,
4. invverzní černoobílé proved
dení,
Finállní výstup v rozlišení minimálně
m
22000px

Navrrhované loggo (logotyp)) musí splňňovat náležitosti nutné k tomu, abby mohlo bý
ýt chráněnoo
ochraannou znám
mkou.

Autoor musí být výhradním
m držitelem veškerých autorských práv k návvrhu; předlo
ohy dalšíchh
strann lze použíít pouze v případě soouhlasu těcchto stran při
p splnění všech pod
dmínek proo
přihllášení návrhhu.

Každdý soutěžícíí může předložit maxiimálně jedeen samostattný návrh. V
Všichni sou
utěžící jsouu
povinnni svou souutěžní prácii na rubu sooutěžního dííla autorsky
y označit.

u se soutěžžním dílem vyslovuje soutěžící vvyhlašovatelli souhlas s
Předlložením naabídky spolu
podm
mínkami této soutěže a s bezúpplatným vy
ystavením svého souttěžního díla i s jehoo
publiikováním pro
p účely prropagace sooutěže na nááklady vyhlašovatele. Zachování autorskýchh
práv není v tomtto případě dotčeno.
d
d splňovaat následujíccí podmínky
y:
Každdé soutěžní dílo musí dále
a)

Logem může být znakk, symbol, obbrázek

b)

Barevnosst ideálně přííbuzná s rodiinou log ‐ vizz předmět soutěže

c)
Font: ideeálně z kate
egorie nepla cených z dů
ůvodů licencce a obslužnnosti v rám
mci interního
o
využití.
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Odkaazy s příkladyy:
www
w.amnesty.cz/hnuti
httpss://keydiffereences.com/d
difference‐beetween‐e‐go
overnment‐and‐e‐govern ance.html
http:///egov2.eu/aabout‐projecct/
http:///www.sized
doesntmatte
er.com/technnology/israel‐among‐worrld‐leaders‐inn‐e‐governm
ment/
Stávaající logo:

httpss://www.dattoveschrank
ky.info/docuuments/1744
4842/17460
058/ds_mannual_mail.pd
df/c7d95db
2-6531-4c91-8ee63-4dbe30ccb8b3e

mín a způsoob odevzdá
ání nabídek
k
Term
Každdý soutěžícíí podá nabíídku obsahuující soutěžžní dílo a sp
plňující výšše uvedené požadavkyy
nejpoozději do 288. 2. 2019 vyhlašovatel
v
li v zalepen
né obálce naa adresu síddla vyhlašov
vatele, tj. naa
adressu Ministersstvo vnitra České repub
ubliky, organ
nizační složžka státu, N
Nad Štolou 3,
3 PSČ: 1700
34, ppřičemž obáálka bude viditelně
v
ozznačena vellkým nadpisem: ,,Veřřejná soutěěž – návrh
h
novéého loga Datových
D
schránek – NEOTV
VÍRAT“. Vyhlašovat
V
tel uzavře přijímáníí
nabíídek do sou
utěže 28. 2.. 2019 v 122:00 hodin a neodpov
vídá za pozzdní doručeení návrhů
ů
poštoou. Nabíd
dku je možné
m
dorručit osob
bně do podatelny
p
vyhlašova
atele neboo
prostřednictvím
m provozovatele pošštovních slu
užeb jako doporučennou zásilk
ku na výšee
uved
denou adressu.
Nabíídka musí obsahovat
o
identifikačnní údaje sou
utěžícího (v
v rozsahu jm
méno, příjm
mení, datum
m
narozzení, bydlišště, kontak
ktní adresa, emailová adresa), po
otvrzení o studiu souttěžícího naa
vysoké škole nee starší 3 měsíce,
m
a proohlášení sou
utěžícího au
utora loga, že jde o díllo původní,,
jím vvytvořené, prosté
p
práv
vních vad a nezatížené právy třetíích osob a soutěžní dílo splňujícíí
stanoovené podm
mínky.
Nabíídky, které nebudou splňovat vššechny pod
dmínky sou
utěže, vyhllašovatel beez náhradyy
dí.
vyřad

ů
Způssob hodnoccení návrhů

Soutěěžní díla poosoudí a vyh
hodnotí hoddnotící tří čllenná hodno
otící komisee ve složení:
Zástuupci zadavaatele (oeG) + 2 odbornní zástupci v oblasti grafický designn a média jm
menovanýchh
vyhlaašovatelem soutěže. Zasedání
Z
hhodnotící komise
k
se uskuteční 10. 04. 20
019 v sídlee
vyhlaašovatele.
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Kritéériem pro hoodnocení so
outěžních děěl bude:
aa)
b
b)
c)
d
d)
ee)
f))

splnění požadavků z hlediska
h
předdmětu soutě
ěže a požadavků na soutěěžní díla
jedinečno
ost a originallita návrhu
výtvarná úroveň návrrhu a jeho náápaditost
nezaměnitelnost a rozpoznatelnoost návrhu
původnosst návrhu
jednoducchost a srozu
umitelnost náávrhu

Na zzákladě staanovených kritérií vybbere hodno
otící komise ze soutěěžních děl splňujícíchh
stanoovené podm
mínky nejvho
odnější návvrh.

Oznáámení o výýběru nejvh
hodnějšího návrhu
Výběěr nejvhodnnějšího návrhu bude vveřejně oznáámen vyhlaašovatelem nejpozději do 15. 04..
20199. Vítěz souutěže bude vyhlašovattelem písem
mně vyrozu
uměn. Předdchozí podm
mínkou proo
zveřeejnění vítězze této soutěěže je uzavřeení licenčníí smlouvy mezi
m vítězem
m a vyhlašovatelem.
Nákllady soutěžžících
Účasst ve veřejnéé soutěži je pro účastnííky dobrovo
olná.
Veškkeré nákladyy spojené s účastí v souutěži nese každý
k
ze sou
utěžících sám
m.
Obsaah smlouvyy uzavíranéé s vítězem
Vítězzi této veřejjné soutěže vznikne dnnem doručeení rozhodnutí o výběru
ru jeho souttěžního dílaa
právoo uzavřít s vyhlašovatelem licenčční smlouv
vu podle přííslušných uustanovení občanského
o
o
zákoníku a autorrského záko
ona.
00 Kč bez D
DPH za po
odmínky, žee
Vítězz soutěže obdrží cenu – finanční odměnu vee výši 25.00
uzavvře s vyhlašovatelem licenční smloouvu. Návrrh licenční smlouvy
s
je obsahem přílohy
p
č. 1,,
jež tvvoří nedílnnou součást těchto poddmínek. Přeedmětnou liicenční smllouvou poskytne vítězz
soutěěže vyhlašoovateli výhrradní a neom
mezená prááva ke všem
m způsobům
m užití jeho
o vítěznéhoo
návrhhu. Do dobby uzavření licenční sm
mlouvy můžže vyhlašov
vatel užívat soutěžní díílo používatt
v rozzsahu, jenž je nezbytný
ý pro všechhny úkony a jednání související
s
s touto souttěží, včetněě
užití pro účely propagační
p
a archivní; to platí obd
dobně rovněěž pro všechhny návrhy,, jež nebylyy
vybráány jako neejvhodnější.
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Osob
bní údaje
Každdý účastník soutěže je podáním nnabídky sro
ozuměn s tím
m, že veškeeré osobní údaje,
ú
kteréé
budoou účastníkkem vyhlašo
ovateli, jakkožto správci osobních
h údajů, v souladu s evropským
m
nařízzením (EU) 2016/679, Obecné naařízení o occhraně osobních údajů (dále jen „GDPR“),
„
a
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně oosobních úd
dajů a o změěněn některýých zákonů
ů, v platném
m
zněnní (dále jen „zákon“), v rámci naabídky sděleeny, budou vyhlašovaatelem zpraccovány proo
účelyy vyhodnoccení veřejné soutěže ssměřující k uzavření smlouvy,
s
kkontaktování ze stranyy
vyhlaašovatele, a to na dob
bu nezbytněě nutnou prro vyhodnocení soutěžže a vypořáádání všechh
závazzků ze souttěže. Každý účastník veeřejné soutěěže, který postoupil do druhého ko
ola soutěže,,
si je vědom toho, že vyhlašovatel uvveřejní jeho
o jméno a přříjmení spoolu se jeho návrhem
n
naa
internnetových stránkách
s
vyhlašovatel
v
le a propo
ojených socciálních meediích, a to
o po dobuu
nejvýýše 1 roku.
Účasstník je povvinen posky
ytnout údajee přesné a pravdivé
p
a v případě jeejich změny
y tyto údajee
bez zzbytečného odkladu ozznámit vyhllašovateli. Účastníkov
Ú
i náleží práávo zejménaa dle ust. §
11, § 12 a § 21 zákona
z
a čl.. 12 až 23 G
GDPR, tj. přředevším naa právo na ppřístup k úd
dajům, kteréé
se jejj týkají, a prrávo je opraavit, zablokkovat nebo požadovat
p
jeejich likvidaaci.
Jestliiže účastníkk zjistí nebo
o se bude ddomnívat, že
ž vyhlašovatel prováddí zpracován
ní osobníchh
údajůů, které je v rozporu s GDPR neboo se zákoneem, může požádat vyhllašovatele o vysvětleníí
a požžádat, aby vyhlašovatel
v
l bezodkladdně odstraniil takto vzniklý stav. Buude-li žádosst účastníkaa
shleddána jako oprávněná,
o
vyhlašovateel neprodleeně odstraníí tento vzniiklý stav. Nevyhoví-li
N
i
vyhlaašovatel tétto žádosti, má účastníík právo ob
brátit se s podnětem na Úřad pro
p ochranuu
osobních údajů (www.uoou
u.cz).
V Praze dne 19. 11. 2018
Osobba oprávněnná
za vyyhlašovatelee jednat:

Ing. Rom
man Vrba, ředitel odb
boru e-Govvernment Ministerstva
M
a
vnitra
v zastouppení Mgr. Jiiří Kárník
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