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Ostravská univerzita 

se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ: 61988987 
 

vyhlašuje 
 

v souladu s § 1772 – § 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejnou výtvarnou soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem 

 
 

„Návrh a zhotovení pamětní desky u příležitosti oslav 30. výročí od sametové 
revoluce“ 

 
 

a vydává k tomu tyto 
 
 

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y 

 

I. Identifikační údaje vyhlašovatele soutěže 

Ostravská univerzita 
se sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
IČO: 61988987 
datová schránka: 37gj9fm 

 
osoba oprávněná jednat jménem vyhlašovatele: 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor 

 
II. Vyhlášení veřejné soutěže 

1. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem „Návrh a zhotovení pamětní desky 
u příležitosti oslav 30. výročí od sametové revoluce“ je vyhlášena dle § 1772 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
2. Veřejná soutěž je vyhlášena dnem zveřejnění této výzvy ve veřejné části webových 

stránek Ostravské univerzity. 
 
 

 

 



 

 

2 

III. Účel a předmět soutěže 

 
1. Předmětem této soutěže je návrh a provedení (zhotovení) uměleckého díla – pamětní 

desky, která bude umístěna na rohu budovy B Ostravské univerzity, roh ulic 
Českobratrská a Bráfova, Ostrava – Moravská Ostrava. Ideově se pamětní deska 
musí vztahovat k odkazu připomenutí boje studentů za demokracii a svobodu 
v průběhu české státnosti, zejména v průběhu tzv. sametové revoluce. Pamětní deska 
bude odhalena u příležitosti oslav 30 let od sametové revoluce. Klíčovými pojmy při 
výtvarném ztvárnění jsou proto: svoboda, demokracie, studenti, odvaha, vzdělávání, 
humanita, sametová revoluce. Umělecké dílo by mělo splňovat podmínky 
dlouhodobého umístění ve veřejném prostoru a mělo by tento prostor kultivovat, 
ozvláštňovat a to myšlenkově i materiálně. 

2. Účelem této soutěže je nalézt a vybrat nejvhodnější výtvarný návrh pamětní desky, 
který splní soutěžní podmínky. S vítězem soutěže bude následně uzavřena smlouva 
o dílo na provedení (zhotovení) pamětní desky.  

3. Ostravská univerzita si vyhrazuje právo nabídnout uzavření smlouvy o dílo na 
provedení (zhotovení) pamětní desky druhému, případně dalšímu, nejlepšímu 
(nejúspěšnějšímu) účastníku veřejné soutěže také tehdy, pokud se s vítězem veřejné 
soutěže nedohodne na uzavření předmětné smlouvy o dílo během přiměřené lhůty po 
vybrání vítěze veřejné soutěže. 

 
IV. Druh soutěže a její účastníci 

1. Podle předmětu řešení soutěže se jedná o soutěž výtvarnou. Podle okruhu účastníků 
se jedná o soutěž veřejnou a podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž 
dvoukolovou. 

 
2. Účastníkem soutěže (dále také „soutěžitel“) může být kterákoliv právnická osoba nebo 

fyzická osoba, která nabyla svéprávnosti s výjimkou osob, které se bezprostředně 
účastnily vypracování soutěžních podmínek a na vyhlášení soutěže, členů soutěžní 
poroty, přizvaných odborníků a osob blízkých (dle § 22 občanského zákoníku) členů 
soutěžní poroty či přizvaných odborníků. 

 
V. Soutěžní zadání 

1. Každý návrh na provedení (zhotovení) díla, jímž je pamětní deska ku příležitosti 30. výročí 
sametové revoluce, musí splňovat tyto podstatné náležitosti: 
1.1. Nedílnou součástí návrhu musí být následující nápis: „Na paměť ostravských 

vysokoškolských studentů, kteří bojovali proti nesvobodě a totalitě. Události 17. 
listopadu v letech 1939 a 1989 jsou symbolem odvahy mladých lidí vzdorovat 
nacistické i komunistické diktatuře. Připomínejme si tento odkaz a braňme hodnoty 
svobody a demokracie v našem každodenním životě!“. 

1.2. Nedílnou součástí návrhu musí být logo Ostravské univerzity s následujícím nápisem: 
„Z iniciativy studentů 2019“. 
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1.3. Všechna loga a všechny nápisy vymezené v odstavcích 1.1 a 1.2 musí být umístěny 
na důstojném místě a v důstojném kontextu celého návrhu. 

1.4. Nedílnou součástí návrhu musí být přesné vymezení rozměrů navrhované pamětní 
desky, jež umožní její proveditelné, bezpečné a trvalé připevnění na místo a budovu 
vymezenou v článku III. odst.1 těchto podmínek. 

1.5. Nedílnou součástí návrhu musí být dostatečně konkrétní a podrobný návrh způsobu 
připevnění pamětní desky na místo a budovu vymezenou v článku III odst.1 těchto 
podmínek. 

1.6. Nedílnou součástí návrhu musí být dostatečně konkrétní a podrobný návrh samotné 
pamětní desky, zejména jejího výtvarného (grafického) řešení, které bude odpovídat 
těmto dalším podmínkám: 

1.6.1.  Velikost, umístění i obsah pamětní desky umožní její snadnou viditelnost vůči 
procházející veřejnosti. 

1.6.2. Všechny materiály použité na provedení (zhotovení) pamětní desky, způsob 
(postup) provedení (zhotovení) pamětní desky i její výsledná podoba dovolí její 
dlouhodobé umístění na místo a budovu vymezenou v článku III odst.1 těchto 
podmínek s vyšší odolností vůči opotřebení způsobeném zejména počasím, 
znečištěným životním prostředím a případným vandalismem. 

1.7. Nedílnou součástí návrhu musí být vymezení konečné a celkové ceny za provedení 
(zhotovení) díla v penězích. Uvedená cena za dílo musí odpovídat těmto podmínkám: 

1.7.1. Do celkové a konečné ceny za dílo musí být započítáno skicovné ve výši 5.000 
Kč, které náleží vítěznému soutěžiteli. 

1.7.2. Konečná a celková cena za dílo, včetně započítaného skicovného ve výši 5.000 
Kč, nesmí překročit částku 150.000 Kč bez DPH. 

1.8. Nedílnou součástí návrhu musí být závazek soutěžitele provést (zhotovit) celé dílo 
podle soutěžitelova návrhu nejpozději do 30. 10. 2019. 

1.9. Nedílnou součástí návrhu musí být závazek soutěžitele nepožadovat na Ostravské 
univerzitě provedení zvláštních úprav místa a budovy vymezené v článku III. odst.1 
těchto podmínek. 

2. Ostravská univerzita si vyhrazuje právo vyloučit každý návrh, který nesplňuje podstatné 
náležitosti uvedené v odst. 1 tohoto článku. 
 

VI. Náležitosti podání nabídek 

1. Výtvarný návrh pamětní desky bude v prvním kole navržen v barevném provedení 
jako kresba na tvrdém papíře nebo jako grafická kresba ve formátu A4 rovněž v 
barevném provedení. Výtvarný návrh musí být rovněž doplněn stručnou písemnou 
zprávou vztahující se k symbolice výtvarného návrhu a k popisu materiálového složení 
pamětní desky. 

 

2. Součástí návrhu musí být obálka nadepsaná jako „zpáteční adresa“, v níž budou 
vloženy adresné údaje, na které je možné zaslat vyrozumění dle článku VII. odst. 6 
soutěžních podmínek včetně vrácení nevybraných výtvarných návrhů nebo zaslat 
výzvu k podání nabídek do druhého kola. Obálka musí být zalepena, neporušena a 
zcela neprůhledná. 
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3.  Ostravská univerzita se zavazuje, že soutěžní porotě budou k výběru vítězného 

soutěžitele předkládány jednotlivé návrhy v anonymizované podobě takovým 
způsobem, aby členové poroty nemohli být ovlivněni znalostí konkrétního soutěžitele 
a jeho předchozí dosavadní tvorby a pověsti. Náležitostí každého výtvarného návrhu 
musí být proto nepřítomnost podpisu, parafy, značky, jména, nebo jakéhokoliv jiného 
údaje, který by požadavek anonymity ohrozil, nebo narušil. 
 

4. Součástí návrhu musí být rovněž obálka označená jako „autor“ a musí obsahovat 
identifikační údaje skutečného autora výtvarného návrhu, tj. jméno, adresu trvalého 
bydliště či sídla, telefon, email a podpis autora návrhu, údaje obsahující jména, adresy 
trvalého bydliště či sídla případných spoluautorů, telefony a emaily spoluautorů, v 
případě spoluautorů rovněž dohodnutý procentuální podíl na odměně. Obálka musí 
být zalepena, neporušena a zcela neprůhledná. 
 

5. Součástí návrhu (tj. obálky označené jako „autor“) musí být čestné prohlášení autora 
návrhu, že autor je schopen na základě svého návrhu a doporučení poroty, které bude 
součástí výzvy k podání návrhu do druhého kola, svůj návrh dále rozpracovat. 
 

6. V případě vytvoření výtvarného návrhu jako zaměstnaneckého díla v souladu s § 58 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), tj. vytvoření 
návrhu v rámci pracovního poměru či na základě pracovněprávních dohod, musí být 
součástí návrhu (tj. obálky označené jako „autor“) rovněž čestné prohlášení autora 
návrhu, že uděluje zaměstnavateli v souladu s § 58 odst. 1 autorského zákona 
výslovný souhlas vykonávat svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k 
dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního 
nebo služebního vztahu a zaměstnavatel je oprávněn právo výkonu majetkových práv 
k dílu postoupit třetí osobě včetně výslovného souhlasu v souladu s § 58 odst. 4 
autorského zákona ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s 
jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké 
dílo na veřejnost pod svým jménem. 
 

7. V případě podání nabídky bere soutěžitel na vědomí, že jednotlivé návrhy budou v 
pravém dolním rohu (včetně obálek) vyhlašovatelem očíslovány pořadovým číslem. 
 

8. Všechny výše uvedené části návrhu budou v zalepeném a neporušeném obalu s 
názvem veřejné soutěže „Návrh a zhotovení pamětní desky u příležitosti oslav 30. 
výročí od sametové revoluce“ a nápisem „Neotevírat“. 

 
 

VII. Průběh soutěže 

1. Každý soutěžitel může zaslat maximálně tři výtvarné návrhy. 
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2. Soutěž bude dvoukolová. 
 
3. V rámci prvního kola soutěže, tj. po konci lhůty pro podání nabídek soutěžní porota 

všechny podané nabídky otevře a posoudí, zda splňují požadavky stanovené v 
soutěžních podmínkách. V případě nesplnění soutěžních podmínek je porota 
oprávněna tyto nabídky vyloučit. 

 
4. Soutěžní porota bude pětičlenná a bude složená ze zástupců Ostravské univerzity a 

přizvaných odborníků s architektonickým či výtvarným vzděláním. Výběr jednotlivých 
členů soutěžní poroty je ponechán zcela na vůli a uvážení Ostravské univerzity. 
 

5. Nabídky splňující podmínky soutěže budou hodnoceny soutěžní porotou, která vybere 
do druhého kola maximálně tři nejlepší výtvarné návrhy. Tito tři nejlepší soutěžitelé 
budou osloveni s výzvou pro podání nabídek do druhého kola soutěže. 

 
6. Soutěžní porota bude jednotlivé nabídky hodnotit podle následujících kritérií: 

a) vhodnost ideové koncepce;  
b) srozumitelnost a originalita; 
c) vhodnost materiálového řešení; 
d) míra výtvarné stylizace.  

 
7. Návrh konečného pořadí výtvarných návrhů bude stanoven na základě většinového 

hlasování všech členů soutěžní poroty. Vyhlašovatel si však vyhrazuje právo zadat 
realizaci výtvarného návrhu k dopracování do druhého kola kterýmkoliv účastníkům 
soutěže, a to i nezávisle na hodnocení poroty. 

 
8. Vybraní soutěžitelé své návrhy dále rozpracují v souladu s doporučeními soutěžní 

poroty a z těchto rozpracovaných návrhů porota vybere nejlepší soutěžní návrh. Ve 
druhém kole jsou soutěžitelé povinni předložit: 
a) návrh ve formátu A4 barevně dopracovaný dle případných požadavků poroty; 
b) návrh v elektronické podobě na datovém nosiči; 
c) model pamětní desky; 
d) podepsaný návrh licenční smlouvy a smlouvy o dílo. 

 
9. Soutěžitelé, kteří postoupí do druhého kola soutěže, obdrží odměnu, tzv. „skicovné“, 

ve výši 5 000 Kč. Vítězný soutěžitel, tj. autor vítězného návrhu, je povinen uzavřít s 
vyhlašovatelem smlouvu o dílo, která tvoří přílohu k těmto soutěžním podmínkám, a 
na jejím základě obdrží jednorázovou odměnu ve výši maximálně 150 000 Kč. V této 
odměně je zahrnuta cena za výtvarný návrh včetně jeho dopracování dle předchozího 
odstavce, cena za licenci k užití díla v neomezeném časovém, územním a 
množstevním rozsahu a cena za výrobu samotného díla. V případě vítězného 
soutěžitele je již skicovné ve výši 5 000 Kč zahrnuto v jednorázové odměně. 
Soutěžitelé nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. 
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VIII. Soutěžní podmínky 

1. Nabídku podanou do soutěže nelze v souladu s § 1776 odst. 1 občanského zákoníku 
odvolat po uplynutí lhůty pro doručení návrhů. 

 
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku kdykoliv 

zrušit, a to v kterékoliv její fázi,  
 
3. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo uveřejněné soutěžní podmínky měnit.  
 
4. Ve smyslu § 1775 odst. 2 občanského zákoníku nelze do soutěže zahrnout nabídku 

předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže. 
 
5. Vyhlašovatel si v souladu s § 1778 odst. 2 občanského zákoníku vyhrazuje právo 

všechny předložené nabídky odmítnout. 
 
6. Vyhlašovatel v souladu s § 1779 občanského zákoníku vyrozumí bez zbytečného 

odkladu po ukončení soutěže soutěžitele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky 
odmítl. 

 
IX. Lhůta a místo pro podání nabídek 

1. Lhůta pro odevzdání nabídek (soutěžního návrhu) tj. lhůta, v níž musí být návrh 
doručen včetně všech požadovaných náležitostí dle článku V. soutěžních podmínek 
na adresu vyhlašovatele Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, je stanovena do 16. 8. 2019 
do 12:00. 

 
2. Nabídku lze podat v listinné podobě: 

o osobně v pracovních dnech po-pá v době od 8:00-14:30 hod. do sídla 
vyhlašovatele (do podatelny umístěné v přízemí budovy sídla vyhlašovatele); 

o zaslat na adresu sídla vyhlašovatele tak, aby nabídka byla doručena před 
skončením lhůty – v případě předání výtvarného návrhu prostřednictvím 
poštovní přepravy musí soutěžitel zmocnit k jeho odeslání třetí osobu 
nezúčastněnou na soutěži (vzhledem k anonymitě soutěže nesmí být přímo na 
obálce, v níž je vložen návrh uveden autor návrhu, vyhlašovatel upozorňuje, 
že v případě porušení anonymity bude návrh vyloučen). 

 
3. Zasedání soutěžní poroty se uskuteční do 7 kalendářních dnů od konce lhůty pro 

podání nabídek. 
 
4. Ze zasedání poroty bude vyhotoven protokol o průběhu soutěže. V protokolu bude 

uveden seznam všech nabídek, tj. všech posuzovaných výtvarných návrhů včetně 
vyloučených návrhů a návrhů, které se umístily na prvních třech místech, které budou 
vyzvány spolu s doporučeními poroty k dalšímu dopracování. 
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X. Komunikace s vyhlašovatelem 

1. V případě dotazů k soutěžním podmínkám, je možné zaslat žádost o jejich poskytnutí: 
o na adresu vyhlašovatele: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

nebo 
o do datové schránky zadavatele - ID schránky: 37gj9fm, nebo 
o na emailovou adresu: monika.sumberova@osu.cz 

2. Dotazy k soutěžním podmínkám je možné zaslat výše uvedenými způsoby nejpozději 
do 28. 7. 2019. 

 

V Ostravě 
 
 
 

-------------------------------------- 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor 

 
Příloha: 

1) Návrh smlouvy o dílo 
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