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SOUTĚŽ  Vytvoření loga k výročí 750 let města                       
České Budějovice 

Rada města České Budějovice vyhlásila dvoukolovou veřejnou soutěž, jejímž předmětem je  

vytvoření návrhu loga k výročí 750 let založení města České Budějovice.  

 

1. Identifikační údaje vyhlašovatele 

 

Název vyhlašovatele:  statutární město České Budějovice 

Sídlo:    náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92  České Budějovice 

IČ:    00244732 

DIČ:    CZ00244732 

Zastoupené:   Mgr. Jurajem Thomou, primátorem 

Kontaktní osoba:  Dana Matějková, vedoucí oddělení kanceláře primátora, 

    tel.: 386 802 905 

E-mail vyhlašovatele:  matejkovad@c-budejovice.cz 

 

 

2. Popis předmětu soutěže 

 

Předmětem této otevřené neanonymní dvoukolové soutěže je vytvoření návrhu loga k  výročí 

750 let založení města České Budějovice. Logo by mělo reflektovat město České Budějovice 

jako centrum jižních Čech, a to s ohledem na jeho 750. výročí. Symbolika „750“ je žádoucí. 

Autor se ve svém návrhu může také zabývat vzájemnou interakcí historie – současnost.  

 

 

3. Účastníci soutěže 

 

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže (dále jen 

„soutěžící“) může být kterákoliv fyzická či právnická osoba s výjimkou členů hodnotící 

komise. 

 

 

4. Podmínky soutěže 

 

V prvním kole soutěžící odevzdá svůj návrh loga a logotypu jako nehmotný výsledek své 

činnosti zachycený vhodnou formou. Soutěžící může podat maximálně jeden návrh. Součástí 

předloženého návrhu bude vyplněná přihláška. Součástí návrhu bude také písemné 

představení a popsání předloženého loga a logotypu včetně vysvětlení symboliky návrhu 

ve vztahu k výročí založení města. 

 

Předložením přihlášky spolu se soutěžním návrhem vyslovuje soutěžící souhlas se všemi 

podmínkami soutěže (rovněž také s případným bezúplatným vystavením jeho návrhu 

za účelem propagace na náklady vyhlašovatele). Autorská práva soutěžícího tímto nejsou 

dotčena. 
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Soutěžní návrhy, které splní všechny podmínky soutěže a budou doručeny v níže uvedeném 

termínu, budou posouzeny hodnotící komisí. Hodnotící komise vybere maximálně 7 návrhů, 

které postoupí do druhého kola soutěže. Postup do druhého kola bude vybraným uchazečům 

písemně oznámen.  

 

Ve druhém kole soutěže budou uchazeči povinni své návrhy dopracovat formou předložení 

jednoduchého grafického manuálu, který bude obsahovat: 

- barevnou verzi loga a logotypu – základní, určení typů tisků 

- černobílou verzi – vymezení použití 

- zjednodušenou (typografickou) verzi – vymezení použití 

- ochrannou zónu, minimální velikost 

- použití loga na barevném podkladu 

- nedovolenou manipulaci 

- písmo a barevnost loga 

- příklady použití loga. 

 

Návrhy přijaté ve druhém kole budou posouzeny hodnotící komisí. Vítězem soutěže bude 

uchazeč, jehož návrh bude hodnotící komisí vyhodnocen jako nejlepší. Všem uchazečům, 

kteří soutěžili ve druhém kole, bude výsledek soutěže písemně oznámen. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze.                                       

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo návrhy soutěžím nevrátit. 

 

Tato veřejná soutěž se řídí § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

Vyhlašovatel soutěže vyhlásí výsledek soutěže nejpozději do 30.06.2014. 

 

 

5. Hodnotící kritéria 

 

Hodnotící komise bude předložené návrhy hodnotit podle následujících kritérií: 

 originalita 

 jednoduchost, srozumitelnost 

 estetická a designová hodnota 

 možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních 

předmětů. 

 

 

6. Složení hodnotící komise 

 

Hodnocení předložených návrhů v 1. a ve 2. kole soutěže provede Rada města 

České Budějovice. 
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7. Lhůta a místo pro podání návrhů 

 

Pro zpracování a předložení návrhu bude určena lhůta 30 dnů od vyhlášení soutěže. 

Pro podání návrhů do druhého kola bude určena lhůta 15 dnů od písemného vyzvání. 

 

Návrhy, označené názvem „SOUTĚŽ Vytvoření loga k výročí 750 let města 

České Budějovice – 1. kolo“ (Neotevírat), mohou uchazeči doručit v uzavřené obálce 

poštou na adresu: statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2,  

370 92 České Budějovice nebo osobně na podatelnu magistrátu města, č. dveří 025, 

do 03.03.2014 do 10:00 hodin. Návrhy je nutné doručit vyhlašovateli soutěže ve stanovené 

lhůtě, na později zaslané návrhy nebude brán zřetel. Za okamžik převzetí návrhu 

vyhlašovatelem soutěže je považováno převzetí nabídky podatelnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba podatelny: pondělí, středa 07:30 – 17:00 hod. 

    úterý, čtvrtek  07:30 – 15:00 hod. 

    pátek   07:30 – 14:30 hod. 

 

 

 

8. Náklady soutěžících na účast v soutěži, určení výše ceny 

 

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.  

 

Těm uchazečům, kteří postoupili do druhého kola soutěže a v rámci druhého kola předloží 

řádné návrhy (dle požadavků vyhlašovatele), bude po skončení soutěže vyplaceno skicovné 

ve výši 5.000 Kč (včetně DPH). 

 

Název uchazeče: 

Adresa uchazeče: 

 

 

IČ: 

SOUTĚŽ 

Adresa pro podání nabídek: 

statutární město České Budějovice 
k rukám pí Dany Matějkové 
náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2 
370 92 České Budějovice 
 

Odbor rozvoje a veřejných zakázek 

Kontaktní osoba:  Bc. Marie Vávrová 

Nám. Přemysla Otakara II. 1,2 

370 92 České Budějovice 

Název: 

Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice –  1. kolo        

                

NEOTEVÍRAT 

Razítko podatelny 
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Soutěžícímu, jehož návrh podle hodnocení, provedeného Radou města České Budějovice, 

bude návrhem vítězným, bude vyplacen po uzavření licenční smlouvy autorský honorář 

ve výši 30.000 Kč za vytvoření díla a udělení svolení k jeho užití v souladu se zákonem 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Honorář bude vyplacen 

do 30 dnů po podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


