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Vyhlášení podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější návrh
nového loga Datových schránek
Název soutěže:
Druh soutěže:

Vyhlašovatel soutěže:
Osoba oprávněná
za vyhlašovatele jednat:
Kontaktní osoba:

Návrh nového loga Datových schránek;
soutěž pro studenty do 26 let
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (vyhlášená dle § 1772
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)
Ministerstvo vnitra České republiky
Nad Štolou 3, PSČ: 170 34
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru e-goverment Ministerstva
vnitra
Karolína Sieglová, e-mail karolina.sieglova@mvcr.cz

Vymezení předmětu soutěže
Ministerstvo vnitra (dále jen „vyhlašovatel“) tímto vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější
nabídku na Návrh nového loga Datových schránek; soutěž pro studenty do 26 let. Nové
logo by mělo být využitelné napříč všemi komunikačními kanály a současně fungovat i
v prostoru mobilních telefonů a sociálních médií.
Nové logo by mělo asociovat online službu a být příbuzné s rodinou log a logotypů MV ČR
(eObčanka, eIdentita, Portál veřejné správy). Nové logo bude fungovat primárně v online
prostoru, ale je nutné navrhnout jej tak, aby bylo jednoduše využitelné i v tištěných
materiálech (CMYK) a offline prostředí.
Cílem zavedení nového loga je oslovení široké veřejnosti (všech občanů ČR starších 18 let),
především pak fyzických osob, jelikož ty tvoří pouze cca 10% všech uživatelů datových
stránek. Současně je pak záměrem i upozornění na nové možnosti elektronické komunikace
s úřady.
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Návrh loga musí být jedinečný, jednoduchý, originální a srozumitelný. Návrh loga rovněž
nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy. Návrh loga nesmí mít vulgární,
rasistický nebo českému právu odporující obsah nebo podtext.
Návrh nového loga nemá vytvářet spojení s Českou poštou, s. p., z tohoto důvodu by
barevnost, ani případný jakýkoliv způsob užití symbolu (grafického prvku) trumpety neměl
asociovat Českou poštu, s. p.
Podmínky účasti v soutěži
Soutěž je vyhlášena jako veřejná s tím, že je otevřena pro všechny studenty škol do 26 let.
Tyto podmínky musí soutěžící splňovat ke dni zveřejnění této soutěže. Ze soutěže jsou
vyloučeni členové hodnotící komise a jejich osoby blízké.
Podmínky pro zpracování nabídky
Soutěžící předloží vyhlašovateli nabídku obsahující soutěžní dílo (návrh) a další dokumenty
dle následujících podmínek:
• Explikace návrhu loga - stručná charakteristika soutěžního návrhu a vysvětlení hlavní
kreativní ideje návrhu - bude předložena zvlášť na standardním papíru formátu A4 v rozsahu
maximálně 1 normostrana
• Návrh loga v černobílé variantě – tisk 1 x A4 ve 3 velikostech: 12 x 6 mm; 15 x 10 mm, 150
x 100 mm
• Návrh loga v barevné variantě – tisk 1 x A4 ve 3 velikostech: 12 x 6 mm; 15 x 10 mm, 150 x
100 mm
• Příklady aplikace loga – návrh loga na propagačním letáku
• Návrh logotypu – logo doplněné o čitelné krátké motto „Datové schránky“;
• Návrh loga v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v barevné verzi;
• Návrh loga v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v inverzní verzi;
• Návrh loga s logotypem v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v barevné
verzi;
• Návrh loga s logotypem v křivkách (.ai formát a jemu podobné), .pdf, .jpg, .png v inverzní
verzi;
• Prohlášení autora loga, že jde o dílo původní, jím vytvořené, prosté právních vad a
nezatížené právy třetích osob;
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• V elektronické podobě ve formátu PDF (všechny soutěžní návrhy jednoho soutěžícího na 1
nosiči – USB, CD/DVD) ve variantách:
1. barevné provedení,
2. černobílé provedení,
3. inverzní barevné provedení,
4. inverzní černobílé provedení,
Finální výstup v rozlišení minimálně 2000px
Navrhované logo (logotyp) musí splňovat náležitosti nutné k tomu, aby mohlo být chráněno
ochrannou známkou.
Autor musí být výhradním držitelem veškerých autorských práv k návrhu; předlohy dalších
stran lze použít pouze v případě souhlasu těchto stran při splnění všech podmínek pro
přihlášení návrhu.
Každý soutěžící může předložit maximálně jeden samostatný návrh. Všichni soutěžící jsou
povinni svou soutěžní práci na rubu soutěžního díla autorsky označit.
Předložením nabídky spolu se soutěžním dílem vyslovuje soutěžící vyhlašovateli souhlas s
podmínkami této soutěže a s bezúplatným vystavením svého soutěžního díla i s jeho
publikováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele. Zachování autorských
práv není v tomto případě dotčeno.
Každé soutěžní dílo musí dále splňovat následující podmínky:
a)

Logem může být znak, symbol, obrázek

b)

Barevnost ideálně příbuzná s rodinou log - viz předmět soutěže

c)
Font: ideálně z kategorie neplacených z důvodů licence a obslužnosti v rámci interního
využití.
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Odkazy s příklady:
www.amnesty.cz/hnuti
https://keydifferences.com/difference-between-e-government-and-e-governance.html
http://egov2.eu/about-project/
http://www.sizedoesntmatter.com/technology/israel-among-world-leaders-in-e-government/
Stávající logo:

https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/1746058/ds_manual_mail.pdf/c7d95db
2-6531-4c91-8e63-4dbe30cb8b3e
Termín a způsob odevzdání nabídek
Každý soutěžící podá nabídku obsahující soutěžní dílo a splňující výše uvedené požadavky
nejpozději do 28. 2. 2019 vyhlašovateli v zalepené obálce na adresu sídla vyhlašovatele, tj. na
adresu Ministerstvo vnitra České republiky, organizační složka státu, Nad Štolou 3, PSČ: 170
34, přičemž obálka bude viditelně označena velkým nadpisem: ,,Veřejná soutěž – návrh
nového loga Datových schránek – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel uzavře přijímání
nabídek do soutěže 28. 2. 2019 v 12:00 hodin a neodpovídá za pozdní doručení návrhů
poštou. Nabídku je možné doručit osobně do podatelny vyhlašovatele nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku na výše
uvedenou adresu.
Nabídka musí obsahovat identifikační údaje soutěžícího (v rozsahu jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, kontaktní adresa, emailová adresa), potvrzení o studiu soutěžícího na
vysoké škole ne starší 3 měsíce, a prohlášení soutěžícího autora loga, že jde o dílo původní,
jím vytvořené, prosté právních vad a nezatížené právy třetích osob a soutěžní dílo splňující
stanovené podmínky.
Nabídky, které nebudou splňovat všechny podmínky soutěže, vyhlašovatel bez náhrady
vyřadí.

Způsob hodnocení návrhů
Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící tří členná hodnotící komise ve složení:
Zástupci zadavatele (oeG) + 2 odborní zástupci v oblasti grafický design a média jmenovaných
vyhlašovatelem soutěže. Zasedání hodnotící komise se uskuteční 10. 04. 2019 v sídle
vyhlašovatele.
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Kritériem pro hodnocení soutěžních děl bude:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na soutěžní díla
jedinečnost a originalita návrhu
výtvarná úroveň návrhu a jeho nápaditost
nezaměnitelnost a rozpoznatelnost návrhu
původnost návrhu
jednoduchost a srozumitelnost návrhu

Na základě stanovených kritérií vybere hodnotící komise ze soutěžních děl splňujících
stanovené podmínky nejvhodnější návrh.
Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu
Výběr nejvhodnějšího návrhu bude veřejně oznámen vyhlašovatelem nejpozději do 15. 04.
2019. Vítěz soutěže bude vyhlašovatelem písemně vyrozuměn. Předchozí podmínkou pro
zveřejnění vítěze této soutěže je uzavření licenční smlouvy mezi vítězem a vyhlašovatelem.
Náklady soutěžících
Účast ve veřejné soutěži je pro účastníky dobrovolná.
Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži nese každý ze soutěžících sám.
Obsah smlouvy uzavírané s vítězem
Vítězi této veřejné soutěže vznikne dnem doručení rozhodnutí o výběru jeho soutěžního díla
právo uzavřít s vyhlašovatelem licenční smlouvu podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku a autorského zákona.
Vítěz soutěže obdrží cenu – finanční odměnu ve výši 25.000 Kč bez DPH za podmínky, že
uzavře s vyhlašovatelem licenční smlouvu. Návrh licenční smlouvy je obsahem přílohy č. 1,
jež tvoří nedílnou součást těchto podmínek. Předmětnou licenční smlouvou poskytne vítěz
soutěže vyhlašovateli výhradní a neomezená práva ke všem způsobům užití jeho vítězného
návrhu. Do doby uzavření licenční smlouvy může vyhlašovatel užívat soutěžní dílo používat
v rozsahu, jenž je nezbytný pro všechny úkony a jednání související s touto soutěží, včetně
užití pro účely propagační a archivní; to platí obdobně rovněž pro všechny návrhy, jež nebyly
vybrány jako nejvhodnější.
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Osobní údaje
Každý účastník soutěže je podáním nabídky srozuměn s tím, že veškeré osobní údaje, které
budou účastníkem vyhlašovateli, jakožto správci osobních údajů, v souladu s evropským
nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněn některých zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon“), v rámci nabídky sděleny, budou vyhlašovatelem zpracovány pro
účely vyhodnocení veřejné soutěže směřující k uzavření smlouvy, kontaktování ze strany
vyhlašovatele, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a vypořádání všech
závazků ze soutěže. Každý účastník veřejné soutěže, který postoupil do druhého kola soutěže,
si je vědom toho, že vyhlašovatel uveřejní jeho jméno a příjmení spolu se jeho návrhem na
internetových stránkách vyhlašovatele a propojených sociálních mediích, a to po dobu
nejvýše 1 roku.
Účastník je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto údaje
bez zbytečného odkladu oznámit vyhlašovateli. Účastníkovi náleží právo zejména dle ust. §
11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR, tj. především na právo na přístup k údajům, které
se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
Jestliže účastník zjistí nebo se bude domnívat, že vyhlašovatel provádí zpracování osobních
údajů, které je v rozporu s GDPR nebo se zákonem, může požádat vyhlašovatele o vysvětlení
a požádat, aby vyhlašovatel bezodkladně odstranil takto vzniklý stav. Bude-li žádost účastníka
shledána jako oprávněná, vyhlašovatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li
vyhlašovatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
V Praze dne 19. 11. 2018
Osoba oprávněná
za vyhlašovatele jednat:

Ing. Roman Vrba, ředitel odboru e-Government Ministerstva
vnitra
v zastoupení Mgr. Jiří Kárník
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