1. Zadání soutěže
Toto je obchodní veřejná soutěž, na kterou se nevztahují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. „o
veřejných zakázkách“.
1) Zadáním soutěže je vytvoření loga Města Horažďovic jako základu jednotného vizuálního stylu
pro uplatnění v prezentacích z oblasti kultury, sportu či cestovního ruchu.
2) Logo by mělo mít vypovídající hodnotu a charakterizovat Horažďovice – obec s rozšířenou
působností - jako moderní město s bohatou minulostí, které se dynamicky rozvíjí, přičemž klade
důraz na podporu rozvoje cestovního ruchu, kultury, sportu a podnikatelských aktivit.
3) Slovní označení nedílně použité s logem: Horažďovice - Perla Otavy.
4) Použití loga: Internetové aplikace, reklamní tiskoviny, expozice na výstavách a veletrzích
cestovního ruchu, dárkové a reklamní předměty.
5) Cílová skupina: primární - turisté z celé České republiky
sekundární - turisté zahraniční
Logo v žádném případě nemá nahrazovat stávající městský znak, který by měl být užíván v souladu
s příslušnou městskou vyhláškou, upravující užívání městských symbolů – znaku, praporu a insignie
starosty města.
2.

Náležitosti návrhu
1) Návrh účastníka bude podán v zalepené obálce, zřetelně označené nápisem „Soutěž – logo
města“ a doručené na adresu Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.
2) Obálka bude obsahovat:
 Explikaci návrhu loga – v rozsahu maximálně 1 x A4
 Návrh loga v černobílé variantě – tisk 1 x A4 ve třech velikostech
 Návrh loga v barevné variantě – tisk 1 x A4 ve třech velikostech
 Příklady aplikace loga – obálka propagační brožury a potisk propisovací tužky
 Jméno a příjmení autora návrhu loga a jeho adresu trvalého bydliště
 Prohlášení autora loga, že jde o dílo původní, jím vytvořené, prosté právních vad
a nezatížené právy třetích osob

3. Podmínky soutěže
1) Účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, poskytne zadavatel úplatu ve výši 20.000,Kč, jako jednorázovou licenční odměnu za výkon autorských práv k vybranému dílu podle
následně uzavřené licenční smlouvy.
2) Účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, vznikne dnem oznámení rozhodnutí
zadavatele právo a povinnost uzavřít se zadavatelem do 30 dnů ode dne oznámení licenční
smlouvu ve znění uvedeném v příloze. Pokud tak účastník neučiní, jeho práva z veřejné
soutěže i právo na uzavření licenční smlouvy zaniká.
3) Finanční odměna bude účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako vítězný, vyplacena do třiceti
dnů po uzavření licenční smlouvy.
4. Kritéria hodnocení soutěžních návrhů
Soulad se zadáním soutěže, originalita, proveditelnost, odlišitelnost od log jiných měst, celkový dojem.
Soutěžní návrhy budou hodnoceny výběrovou komisí, jejíž členy jmenuje vyhlašovatel.
5. Průběh soutěže
1) Lhůta pro podání návrhů končí dne 30.04.2010 ve 12 hodin dopoledne.
Soutěžní návrh musí být doručen na adresu vyhlašovatele nejpozději v tomto termínu
2) Každý účastník může podat nejvýše tři soutěžní návrhy.
3) V prvním kole soutěže bude výběrovou komisí vybráno maximálně 10 návrhů, které postoupí do
druhého kola.
4) Z návrhů vybraných do druhého kola soutěže vybere výběrová komise vítězný návrh, přičemž
výběrová komise má právo nevybrat žádný z předložených návrhů jako návrh vítězný.
5) V případě, že nebude vítězný návrh vybrán, nebude vyhlášená cena poskytnuta žádnému
z účastníků soutěže.

6. Kritéria hodnocení soutěžních návrhů
Návrhy bude vyhlašovatel posuzovat podle vlastního uvážení, s přihlédnutím zejména k originalitě,
proveditelnosti, odlišitelnosti od log jiných měst a celkového dojmu. Soutěžní návrhy budou hodnoceny
výběrovou komisí, jejíž členy jmenuje vyhlašovatel. Komise si vyhrazuje právo nevyhlásit žádné první
místo. Vyhlašovatel je oprávněn vybrat si návrh, který mu nejlépe vyhovuje. Vyhlašovatel je oprávněn
odmítnout všechny návrhy. Nevybraní účastníci nemají právo na úhradu žádných nákladů spojených
s jejich účastí v soutěži.

7. Informace o soutěži
Informace o soutěži lze získat na internetové adrese zadavatele http://www.sumavanet.cz/muhd/
8. Závěrečná ustanovení
Vyhlašovatel soutěže je oprávněn nevybrat žádný návrh nebo veřejnou soutěž i bez uvedení
důvodu kdykoli zrušit. Vítězný návrh se stává městským logem až po schválení zastupitelstvem
města. Soutěžící dávají svojí účastí v soutěži souhlas s následnou prezentací návrhů. Grafické
návrhy zaslané do soutěže se autorům nevracejí a účastníci soutěže dávají svou účastí souhlas
s ponecháním a archivací poskytnutých grafických návrhu u zadavatele, bez práva je využívat jako
autorské dílo.
Účastníci soutěže nemají právo na úhradu žádných nákladů spojených s jejich účastí, a to ani
v případě zrušení soutěže.

Příloha:
Přílohou tohoto zadání je závazná podoba licenční smlouvy.

Licenční smlouva
pro užití autorského díla
kterou podle §46 zákona č. 121/2000 Sb. „o právu autorském“ (AZ) uzavřeli:
Autor:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….
a
Nabyvatel:
Město Horažďovice, IČ 002 55 513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, zastoupené
starostkou města Mgr. Jindřiškou Antropiusovou
_____________________________________________________________________
I. Předmět licence
(1)
Autor vytvořil výtvarné (malířské a grafické) umělecké dílo, představující logo města
Horažďovic, jak je zachyceno v nedílné příloze této licenční smlouvy (dále dílo).
(2)
Dílo je předmětem ochrany autorského práva ve smyslu §2 AZ.
(3)
Autorem díla a primárním nositelem autorských práv je ve smyslu §5 AZ autor.
(4)
Dílo bylo autorem vytvořeno jako soutěžní dílo na objednávku nabyvatele ve smyslu §61 AZ;
přesto platí, že způsob a rozsah užití díla je vyčerpávajícím způsobem sjednán v této smlouvě a autor
není oprávněn dílo užít ani poskytnout licenci jinému.
II. Smluvní konsensus
(1)
Touto smlouvou poskytuje autor nabyvateli licenci, tedy oprávnění dílo ve sjednaném rozsahu,
sjednaným způsobem a za sjednaných podmínek užít a nabyvatel se zavazuje poskytnout za to
autorovi odměnu.
III. Způsob a rozsah užití díla
(1)
Nabyvatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla. Ve smyslu §12, odst. (4) AZ je nabyvatel
oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat originál i rozmnoženiny díla, c) pronajímat originál i
rozmnoženiny díla, d) půjčovat originál i rozmnoženiny díla, e) vystavovat originál i rozmnoženiny díla a
f) sdělovat dílo veřejnosti. Ve smyslu §12, odst. (5) AZ je nabyvatel oprávněn i k dalším způsobům užití
díla, zejména umisťovat dílo, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, v jakýchkoli materiálových a
technických provedeních, na jakékoli předměty.
(2)
Autor bere na vědomí, že nabyvatel užije dílo podle svého uvážení, zejména pak k prezentaci
města Horažďovic, jeho aktivit, vlastností a historie a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké
veřejnosti zejména pomocí tiskovin, fotografií, internetových aplikací (on-line i off-line) a televizních
přenosů, reklamních a upomínkových předmětů, jakož i všemi dalšími dostupnými prostředky a
formami.
(3)
Licence není nijak omezena co do jednotlivých způsobů užití díla. Rozsah jednotlivých způsobů
užití díla není nijak omezen co do množství, místa ani času.
(4)
Nabyvatel není povinen poskytnutou licenci využít a autor pro takový případ prohlašuje, že tím
nebudou nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy.
(5)
Licence se poskytuje jako výhradní. Autor není oprávněn poskytnout licenci další, třetí osobě a
sám je povinen zdržet se výkonu práva užít dílo všemi způsoby, k nimž udělil licenci nabyvateli.
(6)
Nabyvatel je oprávněn změnit dílo co do jeho velikosti, barevných odstínů, druhu a tvaru písma
a je oprávněn dílo spojit s jiným dílem, případně zařadit do díla souborného.
(7)
Nabyvatel je oprávněn dílo rozmnožit a rozšířit v publikacích nakladatelským způsobem; pro ten
případ se autor vzdává práva na autorskou korekturu.
(8)
Nabyvatel je oprávněn poskytnout třetí osobě podlicenci k výkonu práv užít dílo všemi způsoby,
k nimž je oprávněn nabyvatel sám. Autorovi tím nevzniká vůči nabyvateli ani vůči držiteli podlicence
právo na žádnou odměnu. Držitel podlicence není povinen poskytnutou podlicenci využít a autor pro
takový případ prohlašuje, že tím nebudou nepříznivě dotčeny jeho oprávněné zájmy.
IV. Odměna

(1)
Odměna za poskytnutou licenci, v celém jejím rozsahu a po celou dobu jejího trvání, se stanoví
jako jednorázová, ve výši 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých).
(2)
Odměnu uhradí nabyvatel autorovi v plné výši do třiceti dnů od uzavření této licenční smlouvy.
(3)
Zaplacením odměny jsou zcela a navždy vyrovnány všechny finanční nároky autora vůči
nabyvateli, případně i vůči držiteli podlicence, plynoucí z této smlouvy.
V. Doba trvání licence
(1)
Licence se uděluje na neomezenou dobu a její účinnost končí až zákonným zánikem
majetkových práv autora k dílu ve smyslu §27 AZ.
VI. Závěrečná ustanovení
(1)
Tato licenční smlouva je platná i účinná dnem jejího uzavření.
(2)
Nedílnou přílohou této licenční smlouvy je zobrazení díla.
(3)
Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, tomu na důkaz jejich
podpisy.
V Horažďovicích dne…………………….
Autor:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Nabyvatel:
Město Horažďovice
Mgr. Jindřiška Antropiusová
starostka města

