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Návrh usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 
 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  informaci o zahájení veřejné obchodní soutěže na logo ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace, 

 

 

B )  p o v ě ř u j e  

1. Ing. Jaroslava Slabého, vedoucího Odboru strategického rozvoje města 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

a) ke všem právním úkonům týkajícím se veřejné obchodní soutěže na logo 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 



Důvodová zpráva: 
 

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajišťuje 

jeho řízení prostřednictvím Odboru strategického rozvoje, oddělení ITI. Nositel ITI bude 

v rámci realizace Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace koordinovat aktivity 

směřující k jejímu naplňování, monitorovat dosažené výsledky, vyhodnocovat rizika atd. 

Nositel rovněž zodpovídá za publicitu ITI jako celku. 

Součástí publicity je vytvoření loga ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, které vyzdvihne její 

jedinečnost v řadě dalších strategických dokumentů a bude užíváno v komunikaci, 

na propagačních předmětech, prezentacích spojených s ITI, webových stránkách atp.  

Logo ITI vzejde z veřejné soutěže, jejíž vítěz bude odměněn 20 000,- Kč. Náklady na veřejnou 

soutěž budou financovány z Operačního programu Technická pomoc. Tato forma soutěže byla 

zvolena s ohledem na zákonné podmínky a zejména z důvodu možnosti zapojení širokého 

spektra soutěžících včetně např. studentů uměleckých oborů, laické veřejnosti apod. Veřejná 

soutěž je připravena a projednána s Právním odborem. 

Hlavním důvodem pověření je zefektivnění a zrychlení celého procesu, neboť dílčí rozhodnutí 

(vyhlášení soutěže, složení hodnotící komise atd.) by musely být schvalovány v orgánech 

města. Reálně by tak hrozilo, že logo ITI by bylo vybráno až v roce 2017 v průběhu realizace 

ITI a některé materiály a dokumenty by tak logo obsahovaly a jiné nikoliv. 

 

Koncept veřejné soutěže je uveden v příloze č. 1 materiálu s tím, že termíny jednotlivých kroků 

budou následně doplněny, aby veřejná soutěž mohla proběhnout co nejdříve. 

 

PROJEDNÁNO S PRÁVNÍM ODBOREM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Návrh veřejné soutěže na vytvoření loga (logotypu) ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga 

(logotypu) ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Cílem vytvoření loga je jednotná prezentace 

této strategie a její odlišnost od jiných strategických a koncepčních dokumentů.  

ITI je jedním z integrovaných nástrojů, které budou využívány v programovém období 

2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj ITI je určen 

pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje 

ČR 2014-2020 řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních 

měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich 

funkčním zázemím. Veškeré informace o ITI UChA je možné nalézt na webových stránkách:  

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/iti-ustecko-chomutovske-aglomerace/o-

iti-ucha.html  

Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je navrhnout logo (logotyp), jehož základem bude značka a logotyp 

pro ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Logo a logotyp budou užívány na propagačních 

materiálech a předmětech, tištěném dokumentu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, 

webových prezentacích apod. Logo bude sestávat z grafického symbolu. Logo i logotyp 

by měly být jednoduché, originální a nezaměnitelné. 

Účastníci soutěže se při vytváření loga a logotypu mohou inspirovat vizí 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, která zní: „Ústecko–chomutovská aglomerace je 

urbanizovanou, ekonomicky významnou částí České republiky. Hospodářská výkonnost regionu 

vychází z pestré odvětvové základny a z napojení na německou ekonomiku v oblasti investic a 

trhu práce. Celá oblast Ústecko-chomutovské aglomerace je dobře dopravně dostupná a vnitřně 

propojená. Obyvatelé měst zde žijí ve zdravém životním prostředí, 

v bezpečí a ve zlepšených sociálních podmínkách.“, dále čtyřmi prioritními oblastmi…: 

a. Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu,  

b. Krajina a životní prostředí,  

c. Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech 

a inovacích 

d. Sociální soudružnost, 

…či počtem statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem). 

 

 

 

Účastníci soutěže 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/iti-ustecko-chomutovske-aglomerace/o-iti-ucha.html
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/iti-ustecko-chomutovske-aglomerace/o-iti-ucha.html


Důvodová zpráva: 
 

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

soutěžící) může být kterákoliv fyzická či právnická osoba, s výjimkou zaměstnanců 

vyhlašovatele, členů hodnotící komise a osob blízkých jak zaměstnancům, tak i členům 

hodnotící komise. 

 

Podmínky soutěže 

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání 

a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději ………………………... 

Přihláška spolu se soutěžní prací musí být do uvedené doby doručeny na adresu Magistrát 

města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, a to v uzavřené obálce 

označené nápisem „Neotvírat – veřejná soutěž LOGO ITI UChA“. Přihlášku spolu 

se soutěžní prací je možné doručit osobně do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem 

nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku na výše 

uvedenou adresu. 

Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhů do soutěže ……………….. a neodpovídá za pozdní 

doručení návrhů poštou.  

Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli přihlášku a dále soutěžní dílo 

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 2 velikostech: 15 x 10 mm 

a 150 x 100 mm 

• Návrh loga v barevné variantě – tisk 1 x A4 ve 2 velikostech:15 x 10 mm 

a 150 x 100 mm 

• Příklady aplikace loga – obálka propagační brožury a potisk propisovací tužky; 

• Logotyp – loga doplněná o čitelný popisek: 

a. ITI Ústecko-chomutovská aglomerace, 

b. ITI UChA; 

• Prohlášení autora loga, že jde o dílo původní, jím vytvořené, prosté právních vad 

a nezatížené právy třetích osob. 

• V elektronické podobě ve formátu PDF (všechny soutěžní návrhy jednoho soutěžícího na 1 nosiči 

– USB, CD/DVD) ve variantách: 

a. barevné provedení, 

b. černobílé provedení. 

 

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. 



Důvodová zpráva: 
 

Každý soutěžící může předložit maximálně jeden samostatný návrh. Všichni soutěžící svou 

soutěžní práci na rubu autorsky označí. 

Předložením přihlášky 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. 

Hodnocení  

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise složená ze zástupců vyhlašovatele 

a odborných garantů jmenovaných vyhlašovatelem soutěže. 

Kritéria pro hodnocení: 

 splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na obsah soutěžního díla, 

 působivost řešení, zapamatovatelnost, 

 výtvarná úroveň řešení, 

 nápaditost grafického návrhu se zaměřením na ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, 

 jednoduchost a srozumitelnost, 

 nadčasovost řešení, 

 aplikovatelnost loga a jeho použitelnost v jiné velikostní variantě, 

 originalita a nezaměnitelnost návrhu s jinými logy 

Rozhodnutí komise jsou konečná, nelze se proti nim odvolat a ani je podrobit soudnímu 

přezkumu. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na základě doporučení hodnotící komise 

nevybrat žádné ze soutěžních děl jako vítězné. 

Vyhodnocení soutěže proběhne …………………... , přičemž do ……………..bude oznámena 

vybraná nabídka. Ze soutěžních děl splňujících požadavky na obsah vybere hodnotící komise 

na základě stanovených kritérií jeden nejzdařilejší návrh. 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky  

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

Vítěz soutěže obdrží cenu – finanční odměnu ve výši 20 000 Kč za podmínky, že uzavře 

s vyhlašovatelem smlouvu o dílo a licenční smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

Předmětem této smlouvy bude i poskytnutí oprávnění vyhlašovateli dílo užít v neomezeném 

rozsahu a čase.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit. 



Důvodová zpráva: 
 

Navrácení soutěžních návrhů  

Po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat 

vyhlašovatele o vrácení předloženého soutěžního návrhu. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit 

soutěžícímu návrh nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost 

soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu ……………., 

není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit. 

Soutěž je vyhlašována v souladu s usnesením Zastupitelstva města v kompetenci 

Rady města č. ……………. ze dne ……………………... 

 

Identifikační údaje a kontaktní údaje vyhlašovatele soutěže 

subjekt:    Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

IČO:    00081531 

DIČ:    CZ00081531 

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Slabým, vedoucím Odboru strategického rozvoje, 
Magistrát města Ústí nad Labem  

 

 
Pověřené osoby jednat za vyhlašovatele:         Ing. Jaroslav Slabý 

  vedoucí Odboru strategického rozvoje                             

Magistrát města Ústí nad Labem 

 


