
Veřejná soutěž na vytvoření loga a vizuálního stylu 

pro ESPORT VŠB-TUO 
 

Zadavatel: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, IČ: 61989100 

 

Předmětem soutěže je grafický návrh loga pro aktivitu ESPORT při VŠB-TUO, FEI a navazující vizuální 

styl implementace loga. 

Nově navržené logo bude vycházet z níže uvedených požadavků a navazující vizuální styl poskytne 

doplňkové grafické prvky a vizuální styl pro aplikaci tohoto loga a realizace propagačních předmětů. 

Požadavky na logo a vizuální styl 

Logo musí vycházet z aktuálního konceptu loga, kdy hlavním prvkem je geometricky ztvárněná hlava 

vlka (Příloha č.1). Tento koncept (vlk, geometrické zpracování) musí být zachován, ale celkové 

zpracování musí být modifikováno a upraveno v rámci vytvořeného návrhu. Předpokládá se i určité 

vizuální zjednodušení. Barevnost může být rovněž modifikována. 

Logo musí být moderní, musí zaujmout a mělo by zohledňovat současné trendy v rámci vizuální 

prezentace sportovních klubů a týmů. Musí rovněž zohledňovat to, že se jedná o logo v přímé vazbě 

na eSport. 

Logo musí být navrženo tak, aby bylo možné jej používat v následujících variantách: 

- Kompletní logo v plné barevnosti včetně textu ESPORT VŠB-TUO příp. eSport VŠB-TUO. 

- Samostatné logo v plné barevnosti (bez textu). 

- Kompletní logo v jednobarevném provedení (pozitiv, negativ) včetně textu viz výše. 

- Samostatné logo v jednobarevném provedení (pozitiv, negativ) (bez textu). 

Logo musí splňovat prvky originality a nezaměnitelnosti s jinými značkami. Logo musí být dobře 

aplikovatelné při zpracování různými technologiemi a v různých velikostech. 

Vizuální styl, který bude logo doplňovat, by měl vhodně korespondovat s navrženým logem a měl by 

vytvářet prostředí pro aplikace loga v rámci realizací. Prvky vizuálního stylu budou následně používány 

při realizaci např. týmových triček, polepů, rollupů, sprayartu, apod. Součástí návrhu vizuálního stylu 

bude také doporučení písma, které bude vhodné používat ve spojení s aplikací loga, např. na 

tiskovinách. Navržené písmo musí být volně dostupné (i pro komerční účely). 

Požadovaný rozsah dodaných podkladů v rámci návrhu 

Návrh přihlášený do soutěže musí obsahovat následující komponenty: 

- Návrh loga ve 4 variantách použití, viz výše (v křivkách) 

- Základní specifikace pravidel pro používání loga 

- Grafický prvek/prvky vizuálního stylu (v křivkách) 

- Návrh rollupu (křivky a vizualizace) 

- Návrh pozadí pracovní plochy pro PC (křivky a bitmapa ve vysokém rozlišení) 

- Návrh týmového trička (křivky a vizualizace) 



 

Podmínky a průběh soutěže 

Soutěž je veřejná, anonymní, jednokolová, jejím účastníkem se může stát každá fyzická nebo právnická 

osoba se zastoupením fyzických osob (dále jen „účastník“), která se řádně do soutěže přihlásí, dodá 

požadované podklady a dodrží všechny podmínky soutěže. Každý soutěžící může přihlásit až 2 soutěžní 

návrhy. 

Soutěžní návrhy, které splňují požadavky zadání, a to včetně přihlášky, musí být podány níže uvedeným 

způsobem. Na návrhy dodané po níže uvedeném termínu nebude brán zřetel. 

Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že jeho návrhy budou zařazeny (pokud splňují 

požadavky soutěže) do hodnocení. Hodnotící komise, složena z interních zaměstnanců univerzity (VŠB-

TUO), vybere 1 vítězný návrh a 2 návrhy, které se umístily na 2. a 3. místě (další výsledky se 

nezveřejňují). Zadavatel na základě názoru hodnotící komise zveřejní výsledky hodnocení. Zadavatel si 

vyhrazuje právo nevyhlásit žádný z návrhů jako vítězný. Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti 

němu odvolat ani je podrobit soudnímu přezkumu. 

Hodnotící kritéria: 

- Splnění požadavků podle zadání. 

- Celková výtvarná úroveň návrhu. 

- Původnost a originalita. 

- Způsob a možnosti aplikací. 

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách http://esport.vsb.cz a 3 vybraní soutěžící 

budou informování emailem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž až do okamžiku výběru resp. zveřejnění výsledků soutěže. 

Způsob a lhůta pro dodání návrhů 

Soutěžní návrhy budou dodány elektronicky, a to emailem na adresu renata.mostynova@vsb.cz, kde 

předmětem emailu bude “SOUTĚŽ ESPORT LOGO”. Po přijetí emailu bude vždy daný soutěžící 

vyrozuměn odpovědí, že jeho návrh byl přijat (tato odpověď nic neříká o splnění požadavků soutěže a 

zařazení návrhu do vyhodnocení). Podklady soutěžního návrhu budou součástí emailu, a to ve formě 

přílohy v podobě ZIP archivu. Pokud tento archiv přesahuje velikost 5MB, budou podklady dodány 

alternativním způsobem, a to formou odkazu ke stažení nebo pomocí zásilkových služeb. Pokud 

soutěžící podává více než 1 návrh, je nutné každý z těchto návrhů dodat samostatně! 

Termín pro zaslání návrhů: 16.4.2019 13:00 

Termín pro uveřejnění výsledků: 22.4.2019 

Cena za vítězství v soutěži a poskytnutí licence 

Náklady, které vznikly účastníkům v souvislosti s účastí v soutěži, nese daný účastník sám. Finančně 

ohodnoceny budou 3 vyhlášené návrhy, a to tak, že vítězný návrh získá odměnu ve výši 8000 Kč (osm 

tisíc korun českých), návrhy na 2. a 3. místě pak každý 2000 Kč (dva tisíce korun českých) ve formě 

autorského honoráře. 

Vítězi soutěže vznikne dnem zveřejnění výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez 

zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

mailto:renata.mostynova@vsb.cz


souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (autorský 

zákon) a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Návrh licenční 

smlouvy tvoří přílohu č. 2 této soutěžní výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí zadavateli 

výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a vizuálního stylu, včetně jejich 

kombinace. 

Pokud vítěz, z nějakého důvodu, neuzavře se zadavatelem licenční smlouvu, je zadavatel oprávněn 

oslovit k uzavření licenční smlouvy postupně autory soutěžních návrhů na 2. a 3. místě. V tom případě 

se jejich odměna stává součástí odměny za udělení licence. 

Částky jsou uvedeny včetně odpovídající DPH! 

 

 

 

 

Výchozí podoba loga vč. textu  



Licenční smlouva 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava 

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 

zastoupená: prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 

IČ: 61989100 

na straně jedné (dále jen „nabyvatel“) 

a 

Jméno a příjmení / Název: 

Bydliště/Sídlo: 

zastoupený: 

datum narození / IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

na straně druhé (dále jen „autor“) 

podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“) a ustanovení 

§ 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto licenční smlouvu: 

 

Článek I 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběru vítězného návrhu v soutěži na vytvoření grafického 

loga pro ESPORT VŠB-TUO (dále jen „soutěž“), kterou vyhlásil nabyvatel. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek autora poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva 

duševního vlastnictví ve vztahu k návrhu loga a navázaných grafických, který podal autor v soutěži 

a který byl nabyvatelem vybrán jako vítězný návrh (dále jen „dílo“). 

3. Autor tímto za podmínek dále v této smlouvě sjednaných poskytuje nabyvateli oprávnění 

k výkonu práva dílo užít všemi způsoby podle ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona (dále jen 

„licence“). Nabyvatel licenci od autora přijímá. 

4. Nabyvatel se zavazuje zaplatit autorovi odměnu za poskytnutí licence ve výši 8 000 Kč (slovy: osm 

tisíc korun českých), ve které je rovněž započítán i autorský honorář autora/výherce. Autorský 

honorář činí částku 8 000 Kč (slovy osm tisíc korun českých).  

5. Odměnu zaplatí nabyvatel autorovi na základě daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti 

faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne doručení daňového dokladu se všemi 



náležitostmi podle platných právních předpisů nabyvateli do datové schránky, doporučenou 

listovní zásilkou nebo osobně do podatelny v sídle nabyvatele. 

6. Nabyvatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit autorovi fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti nebo která obsahuje odměnu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou. 

Lhůta splatnosti začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury 

nabyvateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci. 

7. Pro případ, že autor na základě platných právních předpisů není oprávněn/povinen postupovat 

podle odstavců 5 a 6 tohoto článku smlouvy, bude autorovi uhrazena odměna ze strany 

nabyvatele nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to na účet autora uvedeného 

na titulní straně smlouvy.  

8. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu nabyvatele ve 

prospěch účtu autora. 

 

Článek II 

1. Autor prohlašuje, že je nositelem autorských práv k dílu specifikovanému v článku I odst. 2 této 

smlouvy a že je oprávněn s dílem disponovat v rozsahu sjednaném v této smlouvě a že toto dílo 

bude nedotčeno právy jiných osob. Autor odpovídá nabyvateli za škodu, která by mu případně 

vznikla z nepravdivosti tohoto prohlášení. Autor se dále pro případ, že součástí poskytnutého díla 

budou díla jiných autorů, zavazuje se s těmito autory řádně vypořádat v souladu s autorským 

zákonem a v souladu s občanským zákoníkem. 

2. Nabyvatel není povinen licenci poskytnutou podle této smlouvy využít. 

3. Autor odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost díla. Pokud by nabyvateli vznikla újma z důvodu 

právních vad díla, je autor povinen tuto újmu nabyvateli nahradit v plné výši. 

4. Nabyvatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky třetích osob v souvislosti s užíváním 

díla. Veškerou odpovědnost za nároky třetích osob nese autor. 

5. Dojde-li k ohrožení nebo porušení licence, zpraví o tom nabyvatel autora bez zbytečného odkladu, 

jakmile se o takové skutečnosti dozví. Autor je následně povinen poskytnout nabyvateli 

součinnost k právní ochraně jeho licence. 

 

Článek III 

1. Autor se ve vztahu k dílu specifikovanému v článku I odst. 2. této smlouvy zavazuje poskytnout 

nabyvateli výhradní licenci ve smyslu ustanovení § 2360 občanského zákoníku. Územní rozsah 

licence je neomezený, licence může být použita v celosvětovém rozsahu. Časový rozsah licence je 

omezen pouze lhůtou uvedenou v § 27 autorského zákona. Licence není omezena způsobem užití. 

Licence může být využita opakovaně. 

2. Nabyvatel je oprávněn udělit oprávnění k užití díla třetí osobě (podlicence). Podlicence 

poskytovaná nabyvatelem může být udělena ve stejném rozsahu, v jakém je na základě této 

smlouvy nabyvateli poskytnuta licence autorem. 



3. Autor výslovně souhlasí s tím, že nabyvatel může dílo, které je předmětem této smlouvy, měnit 

a dále modifikovat. Toto oprávnění je již zahrnuto v odměně za poskytnutí licence uvedené 

v článku I odst. 4. této smlouvy. 

4. Nabyvatel je oprávněn dílo užít ke komerčním i nekomerčním účelům. 

 

Článek IV 

1. Pro právní vztahy touto smlouvou založené platí, pokud není výslovně sjednáno jinak, příslušná 

ustanovení autorského zákona a občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; 

změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že práva a povinnosti z licenční smlouvy přecházejí na právní 

nástupce obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 

obdrží autor a dvě vyhotovení nabyvatel. 

5. Smluvní strany se zavazují, že pokud se při plnění této smlouvy kterákoli ze smluvních stran 

dostane do styku s osobními údaji, bude s nimi nakládat a chránit je plně v souladu s touto 

smlouvou a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

6. Autor uděluje nabyvateli souhlas s uveřejněním této smlouvy v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu této smlouvy jsou zcela 

nahrazena touto smlouvou. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a souhlasí s jejím obsahem a že tato 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Ostravě dne ………………… V ………........... dne ………………….. 

 

 

 

 

………………...………………………………… .…………………………………………… 

              FEI, VŠB-TUO              autor – jméno, příjmení  

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 

              děkan fakulty 

  

 


