
Podmínky sout ěže na vytvo ření loga m ěsta Krom ěříže  

1. Vymezení p ředmětu sout ěže  
Město Kroměříž (dále jen vyhlašovatel) vyhlašuje dvoukolovou soutěž na vytvoření loga města 
Kroměříže. Předmětem soutěže je vytvoření originálního, srozumitelného, výstižného a přitom 
jednoduchého grafického prvku, který se stane vizuálním symbolem města Kroměříže ve všech  jeho 
aktivitách.   
 

2. Účastníci sout ěže  
Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže (dále jen soutěžící) 
může být kterákoliv fyzická a právnická osoba, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele, členů 
hodnotící komise a osob blízkých jak zaměstnancům, tak i členům hodnotící komise.  
 

3. Podmínky sout ěže  
3.1. V prvním kole soutěžící odevzdá své návrhy loga a logotypu města Kroměříže na formátu A4 

v barevném a černobílém provedení a přihlášku uvedenou v příloze č. 1 těchto podmínek. 
Logo bude sestávat z grafického symbolu, u logotypu bude grafický symbol doplněn slovním 
označením „Město Kroměříž“. Maximální počet návrhů jednoho autora je omezen na pět. 
Autor ke každému návrhu připojí krátkou písemnou informaci o tom, co chtěl svou prací 
zdůraznit, jaká je symbolika návrhu a jeho vztah k městu.   

3.2. Předložením přihlášky spolu se soutěžním dílem vyslovuje soutěžící vyhlašovateli souhlas 
s podmínkami této soutěže a s bezúplatným vystavením jeho soutěžního díla i s jeho 
publikováním pro účely propagace soutěže na náklady vyhlašovatele. Tímto nejsou dotčena 
autorská práva soutěžícího k jeho dílu.   

3.3. jednotlivé návrhy musí být zaslány v uzavřeném obalu zřetelně označeném nápisem "LOGO 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE" poštou nejpozději do 20. září 2007 (rozhoduje datum podání) na 
adresu: Městský úřad Kroměříž, tiskový mluvčí Mgr. Pavel Zrna, Velké nám. 115, Kroměříž 
767 01. Přihlášku se soutěžním dílem je možné doručit také osobně na podatelnu Městského 
úřadu Kroměříž do 20. září 2007, nejpozději do 13. hodiny.  

3.4. návrhy splňující všechny náležitosti těchto podmínek a doručené v uvedeném termínu budou 
posouzeny pětičlennou komisí, která bude složena ze zástupců města i odborníků a 
schválena Radou města Kroměříže.  

3.5. Rada města Kroměříže na doporučení komise v prvním kole soutěže vybere maximálně 5 
návrhů, které postoupí do kola druhého. Postup bude vybraným autorům písemně oznámen. 
Ve druhém kole jsou autoři povinni své návrhy dopracovat a předložit:  

a. návrhy na formátu A4 barevné i černobílé (dopracované podle případných požadavků 
hodnotitelské komise), 

b. elektronický návrh ve formátu PS a PDF, 
c. návrhy praktické aplikace loga:   

- úřední tiskopis s hlavičkovým papírem obsahujícím adresu radnice, 
telefon, e-mail, webovou adresu, IČO. 

- vizitka,  
- razítko,  
- kuličkové pero, 

d. účastníci ve druhém kole předloží případné reference.   
3.6. soutěžní návrhy zařazené do druhého kola a dopracované podle výše uvedených podmínek 

musejí být odevzdány v uzavřené obálce označené nápisem "LOGO – 2. KOLO" nejpozději 
do 30. listopadu 2007, a to poštou (rozhoduje razítko podání) na adresu: Městský úřad 
Kroměříž, tiskový mluvčí Mgr. Pavel Zrna, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, nebo 
nejpozději do 13. hodiny téhož dne osobně předány na podatelně Městského úřadu Kroměříž. 
Přihlášky a soutěžní díla, které budou doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel 
do soutěže nezařadí.  

3.7. Návrhy přijaté ve druhém kole budou vyhodnoceny hodnotitelskou komisí nejpozději do 15. 
prosince 2007 a vítězný návrh předložen Radě města Kroměříže ke schválení (20. prosince 
2007, RMK 26). Všem autorům soutěžícím ve druhém kole bude výsledek písemně oznámen. 
V případě, že dodané návrhy nedosáhnou předpokládané úrovně, vypisovatel soutěže 
si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze. 

 
 
 



4. Náklady sout ěžících na ú čast, skicovné a výše odm ěny   
4.1. Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.  

Autorům, jejichž návrhy postoupí do druhého kola soutěže a splní požadované podmínky, 
uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 5000 Kč za jeho soutěžní dílo. V případě soutěžícího, 
jehož soutěžní dílo bylo vyhodnoceno jako nejlepší (vítěz soutěže), je skicovné zahrnuto v 
ceně za vítězství v soutěži.  

4.2. Autorovi vítězného návrhu bude vyplacen autorský honorář ve výši  30 000,- Kč za vytvoření 
díla a udělení svolení k jeho užití v souladu se zákonem 121/2000 sb., o právu autorském, ve 
znění pozdějších předpisů. Honorář bude vyplacen do dvou měsíců po podpisu smlouvy. 
Autoru vítězného návrhu bude dále nabídnuto vytvoření kompletního grafického manuálu 
města Kroměříže v rozsahu a ceně stanovených na základě dohody s vyhlašovatelem.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


