
Veřejná sout ěž na vzorový layout m ěsíčníku „Železnobrodský zpravodaj“ 
 
Vyhlašovatel 
Vyhlašovatelem soutěže o vzorový layout měsíčníku Železnobrodský zpravodaj je Město Železný Brod. 

 
Předmět sout ěže 
• Předmětem soutěže je zhotovení návrhu nové grafické podoby Železnobrodského zpravodaje, které vydává   
   Město Železný Brod. 

• Soutěž je vyhlášená jako veřejná, neanonymní a jednokolová. 

• Soutěž je určena fyzickým nebo právnickým osobám, které splní náležitosti soutěžních podmínek, vyplní řádným  
  způsobem přihlášku a vše odevzdají v požadovaném termínu. 

• Ze soutěže jsou předem vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a členové hodnotící komise. 

 
Podmínky sout ěže 
• Termín pro odevzdání všech náležitostí soutěže je: 31. srpna 2019, do 12 hodin 
• Tento termín je považován za uzavírku soutěže 

• Za termín dodání se považuje den doručení, nikoliv den odeslání 

• Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za zdržení zaviněné poštovním doručovatelem 

• Přihláška a soutěžní návrh musí být doručeny na adresu vyhlašovatele: 
Město Železný Brod 
Turistické informa ční centrum 
náměstí 3. kv ětna 1 
468 22 Železný Brod 
• Soutěžní návrhy musí být doručeny v obálce, která bude zřetelně označená v levém horním rohu: NÁVRHY 
                                                                                                                                                       –  
                                                                                                                                              ZPRAVODAJ 
Obálka musí obsahovat přihlášku, ve které bude uvedeno: 

• jméno a příjmení autora 

• korespondenční adresa 

• telefonní a e-mailový kontakt 

• datum a podpis autora 
Obálka musí dále obsahovat: 

• vytištěný návrh v podobě makety (podrobněji viz. dále) 

• popis výtvarného řešení (grafická východiska), v rozsahu maximálně 1 strany 
 
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dává najevo souhlas se soutěžními podmínkami, s jejich případným 
bezúplatným vystavením návrhů nebo jejich publikováním. Rovněž tím dává souhlas se zveřejněním svých údajů za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k osobním 
informacím). 
Přihlášky a návrhy, které budou zpracovány v rozporu se soutěžními podmínkami nebo budou „neúplné“, 
nemohou být zařazení do hodnocení. 
 
Vyhlašovatel soutěže se zavazuje k respektování autorského zákona a prohlašuje, že nezneužije žádný z 
předložených návrhů nebo jeho části ve vlastní prospěch 

 
Požadovaný rozsah p ředkládaného návrhu 
• účastník soutěže předloží svůj návrh (maketa) v maximálně dvou variantách 

• návrh se předkládá ve formě makety ve skutečném formátu zpravodaje (A5) 

• předložená maketa bude mít rozsah alespoň 20 stran, bude vytištěna v měřítku 1:1 

• součástí návrhu bude CD s elektronickou verzí návrhu v obecně přístupném formátu (pdf.) 

• všechny stránky, s výjimkou obálky, jsou řešené v ČB verzi (podrobněji viz. dále) 
 
 
 



Maketa bude povinně obsahovat vzor těchto typů stránek: 
1) celá obálka Železnobrodského zpravodaje, včetně řešení vnitřních stran (obálka je jako jediná řešená barevně) 

• povinnou součástí obálky je označení: Železnobrodský zpravodaj + měsíc a rok 2020 

• povinnou součástí obálky je použití znaku města Železný Brod, ve velikosti minimálně 2% formátu A5 

• z obálky musí být patrné, které prvky jsou „stabilní“ a které se budou flexibilně obměňovat každý měsíc, pakliže    
   tam takový prvek bude (prosíme o komentář v rámci popisu výtvarného řešení) 

• volitelným motivem pro obálku je linoryt, který byl používán jako grafický prvek na zpravodaji před rokem 2014 

• Na obálce nemá být umístěn logoty Informačního a kulturního střediska Železný Brod 
2) stránka s grafickým řešením „obsah zpravodaje“ 
3) stránka s monotematickým obsahem (např. téma Lávka přes Jizeru, Dláždění Trávníků) 
4) stránka s grafickým řešením „různých, nestejnorodých témat“ 
5) stránka/stránky kulturního (sportovního) servisu (informace ve stylu: název a popis akce – pořadatel – datum –  
    místo konání – vstupné) 
6) fotostránka – s uspořádáním fotografické mozaiky a umístěním popisek 
7) stránka s „technickými údaji“ (tiráž, kontakty, usnesení Rady města apod.) 
8) stránka s inzercemi 
9) stránka s fotografií v podkresu (pozadí) 
U všech uvedených stránek musí být patrné, jak budou graficky členěné – např., jak bude vypadat hlavní titulek, 
podtitulek rubriky, zda budou jednotlivé rubriky doplněny dalšími členícími prvky, např. piktogramy nebo 
miniaturními fotografiemi. 
Základní text lze nahradit tzv. dummy textem (Lorem ipsum). 
V rámci výtvarného řešení musí být uvedená specifikace použitých písem a podmínky licence pro jejich použití 
(případně uvedená orientační cena za jejich nákup). Pozn.: upřednostňována jsou písma volně použitelná nebo 
běžně dostupná. 

 
Hodnocení komise 
Soutěžní návrhy budou posouzeny komisí, kterou jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnotící komise rozhoduje 
většinou hlasů přítomných členů. 

 
Kritéria hodnocení 
Hodnotící komise se nejprve seznámí se všemi předloženými návrhy, které prodiskutuje a teprve poté se ujme 
hodnocení. 
Hodnotící komise bude předložené návrhy posuzovat podle těchto kritérií: 

• splnění požadavků vymezených zadáním 

• originalita a nadčasovost grafického návrhu 

• celková výtvarná úroveň 

• typografická čistota návrhu, přehlednost, a srozumitelnost 

• flexibilita návrhu a jeho přizpůsobitelnost obsahu 
Každý člen komise sestaví pořadí předložených návrhů. V případě, že budou dva nebo více návrhů ve stejném 
pořadí, rozhodne počet přidělených prvních pořadí. 

 
Vyhodnocení sout ěže 
• Termín hodnocení návrhů se uskuteční do konce měsíce září. 

• Ze soutěžních návrhů vybere komise nejzdařilejší návrh. 

• Rozhodnutí komise 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. 

 
Vyhlášení výsledk ů sout ěže 
• Na základě hodnocení komise bude výsledek soutěže vyhlášen do konce října 2019. 

• Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné, nelze se proti němu odvolat. 

 
 
 



Náklady sout ěžících a skicovné 
• Náklady, které vznikly účastníkům soutěže, nesou sami soutěžící. Vyhlašovatel nehradí tzv. skicovné automaticky  
   všem zúčastněným soutěžícím. 

• Vyhlašovatel se zavazuje uzavřít s vítězem soutěže tzv. licenční smlouvu dle zákona č. 121/200 Sb. o právu    
    autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů, „o užívání návrhu“.   
Odměna za udělení licence je stanovena ve výši 10 000 Kč. 

• 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 layoutu. 

• Licenční smlouva autora zavazuje k dodání všech grafických členících prvků (např. piktogramy), pakliže jsou    
   součástí layoutu. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo používat layout na dobu neurčitou. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v průběhu času layout přizpůsobit aktuálním potřebám, přičemž bude  
    respektovat výtvarný koncept layoutu. 

 
Navrácení sout ěžních návrh ů 
Nepožádá-li soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do jednoho měsíce od oznámení výsledků soutěže, není 
vyhlašovatel soutěže povinen jeho soutěžní návrh vracet. 

 
Odvolání sout ěže 
Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud v jejím průběhu nastanou důvody hodné zřetele, pro 
které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby v soutěži pokračoval. 

 
Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a sout ěžícími 
Další informace a koordinaci soutěže zajišťuje Informační a kulturní středisko, prostřednictvím její 
vedoucí Aleny Matějkové. Kontakt: Informační a kulturní středisko, MěÚ, náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod, 
email: zpravodaj@zelbrod.cz, tel.: 483 333 999, mob. 778 527 000. 


