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Soutěž na grafický návrh podoby měsíčníku „Magazín 21“
Preambule
Zlínský kraj vyhlašuje soutěž na grafický návrh podoby měsíčníku „Magazín 21“. Soutěž je určena jak
jednotlivcům, tak odborné veřejnosti v daném oboru či grafickým studiím.
Cílem soutěže je inovovat grafickou podobu periodického tisku územního celku, ve kterém se prolíná
zájem kraje o poskytování informací občanům kraje s redaktorským tematickým obsahem, čemuž má
odpovídat i grafické ztvárnění. V inovované podobě již nebude obsahem magazínu inzerce.
Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a činnosti krajské samosprávy, Krajského
úřadu Zlínského kraje a dění ve Zlínském kraji. Cílem vydávání periodika „Magazín 21“ je informovat
obyvatele Zlínského kraje o záležitostech týkajících se kraje a předložit atraktivní čtení pro všechny
věkové kategorie.

Vyhlašovatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Kontaktní osoba:

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
70 89 13 20
Vladimíra Horáčková, e-mail: vladimira.horackova@kr-zlinsky.cz,
tel.: 577 043 152

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nové grafické podoby měsíčníku „Magazín 21“, která by
měla být moderní a dynamická.
Soutěž je vyhlášena jako veřejná, neanonymní a jednokolová.
Ze soutěže jsou předem vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a členové hodnotící komise.
Soutěž je určena fyzickým nebo právnickým osobám, které splní náležitosti soutěžních podmínek,
vyplní řádným způsobem přihlášku a vše odevzdají v požadovaném termínu. Přihláška musí
obsahovat:
1. jméno a příjmení autora
2. korespondenční adresu
3. telefonní a e-mailový kontakt
4. datum a podpis autora.
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dává najevo souhlas se soutěžními podmínkami. Rovněž tím
dává souhlas se zveřejněním svých údajů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k osobním informacím).

Náležitosti návrhů
Návrh musí obsahovat řešení následujících typových stránek:
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Titulní strana a zadní strana obálky
Rozhovor s členem Rady ZK - jednostránkový
Rozhovor - dvoustránkový
Krajský úřad informuje/Aktuálně ze Zlínského kraje – jednostránka s krátkými články a
fotografiemi
 Obrazem – jednostránka s fotografiemi, s krátkým popiskem u každé z nich
V rámci výtvarného řešení budou použita písma volně použitelná nebo běžně dostupná. Na titulní
straně bude použito slovní spojení Magazín 21 v úpravě tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o informace
ze Zlínského kraje (např. Magazín Zlínského kraje 21, Magazín 21 Zlínského kraje, Magazín 21 –
informace ze Zlínského kraje apod.).
U všech uvedených stránek musí být patrné, jak budou graficky členěné – např. jak bude vypadat
hlavní titulek, podtitulek, zda bude doplněna dalšími členícími prvky, např. piktogramy apod. V rámci
řešení musí být uvedena specifikace použitých písem.
Texty v návrzích lze nahradit tzv. dummy textem (Lorem ipsum).
Technické informace k měsíčníku
Periodicita – měsíčník, 12 čísel
Náklad – 260 000 výtisků
Rozsah – 16 stran
Formát – A4
Kvalita papíru – LWC, 60 g/m2, V1 lepená, 100% recyklát bez vstupu nové celulózy, ekologicky
certifikovaný výrobek
Barva – 4/4
Předpokládané rubriky:
Rozhovor s členem Rady ZK, Krajské dotace, Investice, Podpora podnikání, Rozhovor, Obrazem,
Kultura, Doprava, Můžete se těšit, Křížovka, Zaujalo nás, Zajímavosti z kraje, Aktuálně ze Zlínského
kraje, Krajský úřad informuje, Školství, Sociální oblast, Zdravotnictví, Cestovní ruch, Sport.
Stávající podoba měsíčníku: www.magazin21.cz.

Podmínky soutěže
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh v obálce označené „Neotvírat – soutěž – grafika
Magazín 21“ nejpozději do pondělí 26. dubna 2021 do 17:00 hodin, a to poštou na adresu sídla
vyhlašovatele nebo osobně na podatelnu tamtéž. Za termín dodání se považuje den doručení, nikoliv
den odeslání. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za zdržení zaviněné zvoleným způsobem doručení.
Obálka musí obsahovat:
1. přihlášku
2. maketu návrhu ve všech požadovaných náležitostech v měřítku 1:1 (max. ve dvou variantách)
3. elektronickou verzi návrhu ve formátu pdf na přenosném paměťovém disku (flashdisk), CD
nebo DVD nosiči
4. popis výtvarného řešení (grafická východiska) včetně technických specifikací barevné palety a
písma v rozsahu max. 1 str. A4
Identifikace autora je pouze na přihlášce, ostatní součásti obsahu jsou anonymní.
2

Verze ze dne 8. 3. 2021
Přihlášky a návrhy, které budou zpracovány v rozporu s uvedenými podmínkami nebo budou
neúplné, nemohou být zařazeny do hodnocení.
Odměny:
1. místo: 20.000 Kč
2. místo: 15.000 Kč
3. místo: 10.000 Kč
Vyhlašovatel se zavazuje uzavřít s vítězem soutěže tzv. licenční smlouvu „o užívání návrhu“ “ dle §
2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna za udělení licence je stanovena jako jednorázová ve výši 30 000 Kč. V případě, že vítěz
bude plátcem DPH, bude odměna navýšena o platnou výši DPH ke dni podpisu licenční smlouvy.
Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem licenční
smlouvu bez zbytečného odkladu. Touto smlouvou postupuje autor vyhlašovateli soutěže výhradní a
neomezenou licenci ke všem způsobům použití návrhu. Společně s podpisem smlouvy předá autor
vyhlašovateli elektronickou verzi návrhu v otevřeném formátu. Licenční smlouva je přílohou těchto
podmínek.
Odmítne-li vítěz soutěže licenční smlouvu uzavřít, ztrácí nárok na odměnu a bude komisí vyřazen.
Komise pak určí nového vítěze soutěže, kterým bude účastník, který se umístil na místě ihned za
vítězem soutěže.
Licenční smlouva autora zavazuje k dodání všech grafických členících prvků (např. piktogramy),
pakliže jsou součástí návrhu, a autor prohlašuje, že vlastní neomezená práva k jejich užívání.
Licenční smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v průběhu času návrh přizpůsobit aktuálním potřebám, přičemž bude
respektovat výtvarný koncept návrhu.
Vyhlašovatel soutěže se zavazuje k respektování autorského zákona a prohlašuje, že nezneužije žádný
z předložených návrhů, nebo jejich části, k poškození autora.
Vyhlašovatel soutěže se rovněž zavazuje k tomu, že nevyužije žádný z předložených návrhů
k vlastnímu prospěchu bez předem uzavřené licenční smlouvy s autorem návrhu.

Otevírání obálek
Komise pro otevírání obálek, jmenovaná zadavatelem, provede kontrolu úplnosti obsahu obálky a
přidělí uchazeči číslo. Tímto číslem budou označeny materiály k předání hodnotící komisi. Do
skončení hodnocení bude identifikace jednotlivých soutěžících známa pouze členům komise pro
otevírání obálek a tito budou vázáni mlčenlivostí.
Členové komise pro otevírání obálek nemůžou být členy hodnotící komise.

Hodnocení
Soutěžní návrhy budou posouzeny komisí, kterou jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnotící komise se
nejprve seznámí se všemi předloženými návrhy, které prodiskutuje a teprve poté se ujme hodnocení.
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Kritéria hodnocení:





originalita a nadčasovost grafického návrhu
typografická čistota návrhu, přehlednost a srozumitelnost
flexibilita návrhu a jeho přizpůsobitelnost obsahu
soulad s požadavky zadání

Každý člen komise sestaví pořadí předložených návrhů. V případě, že budou dva nebo více návrhů ve
stejném pořadí, rozhodne počet přidělených prvních pořadí. Na základě hodnocení komise bude
vyhlášen výsledek soutěže.
Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na základě doporučení a vyhodnocení hodnotící komise
nevybrat žádný z předložených návrhů jako vítězný, případně neudělovat další ocenění.
Jednání hodnotící komise je neveřejné.
Všem soutěžícím budou výsledky soutěže oznámeny písemně bez zbytečného odkladu od rozhodnutí
hodnotící komise, nejpozději však do 17. 5. 2021.
Vyhlašovatel může odmítnout všechny předložené návrhy, aniž by byl vybrán vítěz soutěže.

Ostatní
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit a to nejpozději do konce lhůty pro podávání návrhů,
tedy nejpozději do pondělí 26. dubna 2021 do 17:00 hodin.
Náklady, které vznikly účastníkům soutěže, nesou sami soutěžící. Vyhlašovatel nehradí tzv. skicovné
automaticky všem zúčastněným soutěžícím.
Nepožádá-li soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do jednoho měsíce od oznámení výsledků soutěže,
není vyhlašovatel soutěže povinen jeho soutěžní návrh vracet.

Příloha č. 1 – Licenční smlouva
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Příloha č. 1

Licenční smlouva
č. D/........./...........
(uzavřená dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi:
Nabyvatel:

Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
zastupuje: Ing. Radim Holiš, hejtman
IČO: 70891320
bankovní spojení: …… (název bankovního domu, číslo účtu)
(dále i jen „nabyvatel“)

a
Poskytovatel:

…… (uvede se jméno a příjmení nebo název)
datum narození: …… (pouze v případě, že je fyzická osoba)
sídlo/ adresa bydliště: ……
IČO: …… (bylo-li IČO přiděleno)
bankovní spojení: …… (název bankovního domu, číslo účtu)
zapsaný u KS v ……, oddíl ……, vložka …… (uvede se u právnické osoby zapsané
ve veřejném rejstříku; u podnikatele nezapsaného ve veřejném rejstříku se uvede údaj
o zápisu do jiné evidence, v níž je zapsán)

zastoupen: …… (uvede se, pokud je zastoupen jinou osobou)
(dále jen „poskytovatel“)
1. Předmět smlouvy
1.1

1.2

1.3

1.4

Smluvní strany prohlašují, že poskytovatel je vítězem Soutěže na grafický návrh podoby
měsíčníku „Magazín 21“, ve které poskytovatel vytvořil grafický návrh podoby měsíčníku Magazín
21, a že na základě podmínek této soutěže nyní spolu uzavírají licenční smlouvu k vybranému
návrhu v soutěži.
Předmětem této smlouvy je autorem poskytnutá licence k užití grafického návrhu podoby
měsíčníku Magazín 21 (dále jen „grafický návrh“). Podmínky užívání jsou specifikovány v článku
2. Práva a povinnosti.
Smluvní strany berou na vědomí, že grafický návrh je autorským dílem ve smyslu zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Grafický návrh je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Práva a povinnosti

2.1

2.2

Nabyvatel je na základě této smlouvy oprávněn užít grafický návrh jakýmkoli způsobem, zejména:
2.1.a) užít grafický návrh při vytváření a vydávání měsíčníku Magazín 21 v tištěné i elektronické
podobě,
2.1.b) užít grafický návrh při propagaci měsíčníku Magazín 21,
2.1.c) užít grafický návrh na sociálních sítí nabyvatele,
2.1.d) užít grafický návrh v regionálním vysílání,
2.1.e) užít grafický návrh na internetových doménách www.kr-zlinsky.cz a www.magazin21.cz.
Licence se poskytuje jako výhradní, časově a územně neomezená.
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2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

Nabyvatel je oprávněn užít grafický návrh samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly,
značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky.
Licence se poskytuje jako úplatná a úplata se stanovuje jako jednorázová úhrada ve výši
30 000 Kč. V případě, že poskytovatel je plátcem DPH, bude tato úhrada navýšena o výši DPH
platnou ke dni uzavření této smlouvy. Úhrada bude vyplacena do 30 dní od účinnosti této smlouvy
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele.
Licence se poskytuje za účelem vydávání periodika Magazín 21 nabyvatelem.
Nabyvatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (tzv. podlicenci) třetí osobě.
Nabyvatel není povinen licenci využít.
3. Ukončení smlouvy

3.1
3.2

3.3

Smluvní strany mají právo tuto smlouvu ukončit výlučně na základě ustanovení této smlouvy.
Smluvní strany mají právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů s dvanáctiměsíční
výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
Poskytovatel se zavazuje nevyužít práva dle čl. 3.2 této smlouvy prvních pět let trvání této
smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši
úplaty za licenci dle čl. 2.4 této smlouvy.
4. Závěrečná ustanovení

4.1

Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

4.2

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení obdrží nabyvatel a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

4.3

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

4.4

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – grafický návrh.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje: ……
Datum jednání a číslo usnesení: ……

Ve Zlíně dne ……

V …… dne ……

Za nabyvatele

Za poskytovatele

………………………
Ing. Radim Holiš, hejtman

……………………
(osoba oprávněná jednat za poskytovatele)
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