
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Zápis z 1. informačního dne k veřejné soutěži „Zna čka a logotyp 
předsednictví České republiky v Radě EU“. 

 
 
Den, místo a čas konání: 4. září 2007 od 15:00 hod., budova Úřadu vlády ČR, nábřeží            
E. Beneše 4, Praha 1  
 
Účastníci: Mgr. Pavlína Petříčková – odbor komunikace, Úřad vlády ČR; Ing. Zuzana 
Mokáňová – odbor komunikace, Úřad vlády ČR; Ing. Pavlína Štěpánková – odbor rozpočtu a 
veřejných zakázek, Úřad vlády ČR; Prof.Ing.arch.Zdeněk Ziegler – Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová (za odbornou část); tazatelé. 
  
Průběh jednání: Pavlína Petříčková uvítala všechny účastníky informačního dne k veřejné 
soutěži k logu předsednictví ČR v Radě EU a přiblížila účel setkání, kterým bylo vyjasnění 
procedurálních, technických a jiných podmínek soutěže. Následně byl dán prostor pro dotazy 
účastníků. 

 
 
Dotaz: Na jakém formátu papíru má být podán soutěžní návrh, případně soutěžní návrhy? 
 
Odpověď: Formát papíru, na kterém má být podán soutěžní návrh, případně soutěžní návrhy, 
je definován v bodě 3.2.4 soutěžních podmínek. Explikace návrhů, tj. stručná charakteristika 
soutěžního návrhu a vysvětlení hlavní kreativní ideje návrhu, bude předložena zvlášť na 
standardním papíru formátu A4 v rozsahu maximálně 1 normostrana.  
 
Soutěžní návrh dle bodů b) až e) bude předložen v tištěné formě na papíru vyšší gramáže, 
nejlépe na tuhé podložce „kapa“ formátu A2. Podání soutěžního návrhu ve formátu A2 na 
tuhé podložce „kapa“ je zadavatelem doporučená varianta. Podání soutěžního návrhu 
v menším formátu než A2 nebo na papíru vyšší gramáže jiném než „kapa“ není důvodem pro 
vyloučení soutěžního návrhu ze soutěže.    

 
 
Dotaz: Slovní označení webové domény českého předsednictví „eu2009.cz“ je jediným 
slovním označením dle bodu 3.2.4 odst. 2d)? 
 
Odpověď: Ano. Slovní označení „eu2009.cz“ je jediným slovným označením, které je 
požadováno pro zpracování soutěžního návrhu. Upozorňujeme, že označení domény je 
„eu2009.cz“, nikoliv  „www.eu2009.cz“. 

 
 
Dotaz: Musí být soutěžní návrh čtvercový? V případě, že se bude jednat o soutěžní návrh 
obdélníkového tvaru, který rozměr je rozhodující? 
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Odpověď: Soutěžní návrh nemusí být čtvercový. V takovém případě bude obdélníkový nebo 
jiný návrh umístěn ve čtvercovém formátu 150x150mm a 15x15mm, tzn. jedna jeho strana 
musí odpovídat rozměru 150mm v jedné velikostní variantě a 15mm v druhé požadované 
velikostní variantě (viz bod 3.2.4 soutěžních podmínek).  

 
 
Dotaz: Jaký je rozdíl mezi značkou a logotypem? 
 
Odpověď: Značkou je míněn grafický symbol (laicky obrázek). Logotypem je míněno 
spojení grafického symbolu se slovním označením „eu2009.cz“.  

 
 
Dotaz: Jaké jsou rozdíly mezi zpracováním soutěžního návrhu dle bodu 3.2.4 odst.2 b) až e)? 
Jaký je rozdíl mezi zpracováním dle bodu d) a e)? 
 
Odpověď: Bod 3.2.4 definuje rozpracování požadovaných variant soutěžního návrhu 
následovně: 
 
Odst. 2b) – značka v barevné variantě a 2 předepsaných velikostech (150mm x 150mm a 
15mm x 15mm) 
Odst. 2c) – značka v černobílé variantě a 2 předepsaných velikostech (150mm x 150mm a 
15mm x 15mm) 
Odst. 2d) – logotyp (tj. slovní označení „eu2009.cz“) v barevné variantě a 2 předepsaných 
velikostech (150mm x 150mm a 15mm x 15mm) a v černobílé variantě a 2 předepsaných 
velikostech (150mm x 150mm a 15mm x 15mm) 
Odst. 2e) – značka v kombinaci s logotypem a to celé v barevné variantě a 2 předepsaných 
velikostech (150mm x 150mm a 15mm x 15mm) a v černobílé variantě a 2 předepsaných 
velikostech (150mm x 150mm a 15mm x 15mm). 
 
Pozn.: Rozhodne-li se autor vytvořit soutěžní návrh pouze na základě použití slovního 
označení domény „eu2009.cz“ (viz příklad logo německého předsednictví uvedeného 
v příloze č. 1 soutěžních podmínek), odpadá nutnost splnění podmínek vyplývajících z 
odstavců 2b), 2c) a 2e) bodu 3.2.4 soutěžních podmínek. 

 
 
Dotaz: Kdy bude zveřejněna hodnotitelská komise? 
 
Odpověď: Členové hodnotitelské komise a jejich náhradníci budou zveřejněni na webových 
stránkách www.vlada.cz a www.euroskop.cz v průběhu září 2007. 

 
 
Dotaz: Jakým způsobem bude zaručena anonymita tvůrců soutěžních návrhů?  
 
Odpověď: Obálka doručená ve stanovené lhůtě do podatelny Úřadu vlády ČR musí být 
označena nápisem „Neotvírat – soutěž ZNAČKA a LOGOTYP předsednictví ČR“.  
Na této obálce může být uvedena zpětná adresa (bude-li například zasílána doporučenou 
poštou).  
 
Obsahem této obálky musí být soutěžní návrhy dle bodu 3.2.4. odstavce 2 a)-e) bez 
identifikačních údajů soutěžícího a zároveň zalepená obálka s nápisem „PŘIHLÁŠKA“ 



 
 
 

 

 
 

s předepsaným obsahem, tj. podepsanou přihláškou a nosičem CD-ROM obsahujícím všechny 
části soutěžního návrhu v elektronické podobě.   
 
Obálka se soutěžními návrhy bude otevřena komisí pro otevírání obálek. Každý soutěžní 
návrh bude očíslován shodně s příslušnou zalepenou obálkou obsahující vyplněnou a 
podepsanou přihlášku a CD-ROM. V případě, že CD-ROM nebude umístěn v zalepené 
obálce, komise pro otevírání obálek CD-ROM odpovídajícím způsobem očísluje a uschová ho 
spolu s ostatními zalepenými obálkami do uzamčeného prostoru bez přístupu nepovolaných 
osob. Obálky s přihláškou (obsahující identifikační údaje soutěžících) zůstanou uzavřené a 
oddělené od soutěžních návrhů, které budou hodnoceny v 1. kole soutěže. 
 
Členové komise pro otevírání obálek nebudou členy hodnotitelské komise a naopak. Členové 
komise pro otevírání obálek budou vázáni mlčenlivostí. Členové hodnotitelské komise obdrží 
pouze anonymní, očíslované soutěžní práce. Zalepené obálky s přihláškami a CD-ROMy 
nebude mít hodnotitelská komise v 1. kole hodnocení k dispozici, a nebude tak znát identitu 
soutěžících. Soutěž bude do ukončení 1. kola anonymní. Teprve po ukončení 1. kola bude k 
návrhům prostřednictvím čísel přidělených komisí pro otevírání obálek připojena obálka 
s přihláškou a autor bude pro potřeby pokračování soutěže identifikován. 

 
 
Dotaz: Musí soutěžní návrh obsahovat i negativní variantu návrhu? 
 
Odpověď: Ne. Soutěžní návrh musí obsahovat pouze varianty definované v bodě 3.2.4 
soutěžních podmínek. 

 
 
Dotaz: Co se stane v případě, rozhodne-li se autor rozpracovat soutěžní návrh nad rámec 
bodu 3.2.4 soutěžních podmínek? 
 
Odpověď: Rozpracování soutěžního návrhu nad rámec bodu 3.2.4. není důvodem pro 
vyřazení ze soutěže. Hodnotitelská komise nebude nicméně k  variantám soutěžních návrhů 
rozpracovaným nad rámec bodu 3.2.4 přihlížet. 

 
 
Dotaz: Co zahrnuje veřejná soutěž „Značka a logotyp předsednictví České republiky v Radě 
EU“? 
 
Odpověď: Součástí veřejné soutěže je vytvoření značky a logotypu předsednictví ČR v Radě 
EU dle stanovených soutěžních podmínek. Soutěžící, jehož/jejíž soutěžní návrh byl 
vyhodnocen jako nejlepší, obdrží cenu ve výši 50.000,-Kč. S vítězem soutěže bude poté 
uzavřena licenční smlouva a dále smlouva na vytvoření grafického manuálu k jednotnému 
vizuálnímu stylu předsednictví ČR v Radě EU v předpokládané hodnotě 250.000,-Kč. 
 
Předmětem veřejné soutěže není vytvoření webové prezentace oficiální webové stránky 
předsednictví ČR v Radě EU ani její technické zajištění, ani výroba propagačních předmětů, 
tiskovin či výzdoby konferenčních prostor.  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
Zpracoval: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Útvaru místopředsedy vlády pro 
evropské záležitosti  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Hladíková – Petříčková, M.E.S. 

     tel: 220 143 752 
     e-mail: petrickova.pavlina@vlada.cz  


