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SOUTĚŽ  

Koncept oslav 750 let města České Budějovice 

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

vytvoření kreativního konceptu oslav 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 neanonymní jednokolové soutěže je vytvoření kreativního konceptu oslav 

výročí 750 let založení města České Budějovice. Oslavy výročí by měly probíhat během 

celého roku 2015 a jejich součástí by měla být široká nabídka akcí a událostí majících vazbu 

na život města s maximálním zapojením co nejširšího spektra občanské veřejnosti. Takto 

zhotovený koncept by měl být základem pro vytvoření finální podoby programu oslav. 

 

 

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 

 

Předložením přihlášky spolu se soutěžním konceptem vyslovuje soutěžící souhlas 

s podmínkami této soutěže. Soutěžící předloží svůj koncept v písemné a v elektronické 

podobě. Koncept musí obsahovat jasně formulované nosné téma, které bude jednotícím 

prvkem celoročních oslav. Koncept musí reflektovat na to, že oslavy budou probíhat během 

celého roku, a to každý měsíc. Koncept musí umožnit zapojování dalších subjektů různých 

právních forem a oblastí veřejného života do průběhu oslav. 

 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.  
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Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž 

ukončit bez určení vítěze. 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo koncepty soutěžícím 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 14.02.2014. 

 

5. Složení hodnotící komise 

 

Hodnocení předložených konceptů provedou členové Rady města České Budějovice. 

 

6. Lhůta a místo pro podání konceptů 

 

Koncepty, označené názvem „SOUTĚŽ Koncept oslav 750 let města České Budějovice“ 

(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 07.02.2014 do 10:00 hodin. 

Koncepty je nutné doručit vyhlašovateli soutěže ve stanovené lhůtě, na později zaslané 

koncepty nebude brán zřetel. Za okamžik převzetí konceptu 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. 

 

 

Název uchazeče: 

Adresa uchazeče: 

 

 

IČ: 

 

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: 

SOUTĚŽ Koncept oslav 750 let města České Budějovice 

NEOTEVÍRAT 

Razítko podatelny 
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7. Náklady soutěžících na účast v soutěži, určení výše ceny 

 

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

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

bude návrhem vítězným, bude vyplacen po uzavření 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.  

 


