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Veřejná soutěž o nejvhodnější designový návrh 
 

Společnost Českomoravský cement, a.s., jakožto vyhlašovatel, informuje, že 
dne 19. 6. 2019 vyhlásila veřejnou soutěž ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 
 

Předmět soutěže 
 
Jedná se o soutěž o nejlepší návrh pánské nebo unisex tašky vyrobené z recyklovatelného 
materiálu, cementářského pytle, jíž se mohou účastnit pouze studenti Střední školy umění a 
designu a Vyšší odborné školy Brno, jež studují obor Ekotextil design, případně studenti i 
jiných oborů. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžního návrhu, zpracování designu pánské 
případně unisex tašky vyrobené z papírového pytle od cementu společnosti Českomoravský cement, 
a.s., obsahujícího veškerou požadovanou dokumentaci, a to ve lhůtě do 29. 11. 2019 osobě paní 
Mgr. Světlaně Kulíškové Ruggiero. Nejlepším návrhům bude rozdělena finanční odměna v celkové 
výši 10 000 Kč.  

Účel soutěže 
Účelem soutěže je nalezení dalšího způsobu využití cementářského pytle typu CEM I 42,5 R 
společnosti Českomoravský cement, a.s., kdy nebude užit jako obalový materiál, ale jako pánská 
nebo unisex taška. 
 

Zadávací dokumentace 
 
Podmínkou účasti v této soutěži je odevzdání: 

1. Pánské nebo unisex tašky, která musí splňovat tyto kritéria: 
- Praktičnost, snadná výroba, nízké náklady na výrobu 
- Atraktivní design 
- V min. velikosti ½ cementářského pytle typu CEM I 42,5 R  
- V max. velikost 3 cementářských pytlů typu CEM I 42,5 R 
- Musí být rozpoznatelné, z jakého materiálu byla taška vyrobena 
- Logo společnosti musí být nějakým způsobem viditelné i na hotové tašce 

2. Kartonu A3, jenž bude obsahovat: 
- Technický nákres a popis výrobku 
- Seznam a cenu použité galanterie a jiných doplňků a materiálů 
- Fotografie hotového výrobku 

3. Projektového list, který bude obsahovat: 
- Stručné informace o autorovi a jeho motivaci 
- Popis celkové myšlenky, ideje autorova návrhu 

 
Harmonogram 

 
1. Vyhlášení soutěže – 19. 6. 2019 

2. Konec lhůty pro podání soutěžních návrhů – 29. 11. 2019 
3. Vyhlášení výsledků soutěže – leden 2020 

 
 
 



 

 

Vyhodnocení soutěže a finanční odměna 
Všechny soutěžní návrhy posoudí šestičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatele, partnerské 
školy a odborné veřejnosti, a to v termínu do 31. 1. 2020. Současně proběhne hodnocení soutěžních 
návrhů neodbornou veřejností. 
 
Soutěžní návrhy, které budou posouzeny porotou jako nejvhodnější, obdrží následující ceny: 

Cena poroty 
1. místo – 5 000 Kč 
2. místo – 3 000 Kč 
3. místo – 1 000 Kč 

 
Soutěžní návrh, který získá nejvíce hlasů v hlasování neodborné veřejnosti složené ze zaměstnanců 
vyhlašovatele, obdrží cenu: 
  Cena zaměstnanců společnosti Českomoravský cement, a.s. – 1 000 Kč 

 
 

Další podmínky soutěže 
 

KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK  
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, porotci a osoby zúčastněné na soutěži, že se seznámili 
se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky dodržovat a ctít.  
 
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže a s 
rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.  
 
KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ  
Soutěžní návrhy všech autorů, jež se zúčastní této soutěže, se stávají soutěžním dílem podle ust. § 
61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „zákon“) a jejich užití je 
upraveno následujícím způsobem. 
 
Soutěžní díla se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže, a to okamžikem předáním soutěžního díla 
osobě paní Ruggiero Kulíškové a přihlášením se do soutěže. Autoři soutěžních děl této veřejné 
soutěže poskytují podle ust. § 61 zákona vyhlašovateli soutěže oprávnění bezplatně užít jejich 
soutěžní díla v rozsahu stanoveném v ust. § 12 zákona i nad rámec účelu uvedeného v podmínkách 
této veřejné soutěže (př. dražba za účelem získání finančních prostředků na veřejně prospěšné 
účely. 
 
Současně se tito autoři soutěžních děl zavazují, že užít tato soutěžní díla nebo poskytnout licenci k 
jejich užití někomu jinému mohou jen s předchozím písemným souhlasem vyhlašovatele této veřejné 
soutěže.  
 
Odevzdáním soutěžních návrhů potvrzují autoři soutěžních návrhů svůj souhlas s bezplatnou 
reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů za účelem propagace této veřejné soutěže a jejich 
výsledků u dalších třetích osob.  
 
 



 

 

VÝHRADA REALIZACE VÍTĚZNÉHO PROJEKTU  
Rozhodnutí poroty je pouze doporučující a k realizaci nemusí být vybrán žádný z projektů. V případě 
realizace projektu budou mít autoři nárok účastnit se realizace jako autorský dozor bez nároku na 
honorář.  

 
Kontaktní údaje 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se soutěže neváhejte prosím kontaktovat tyto kontaktní 
osoby: 
-paní Mgr. Světlana Kulíšková Ruggiero - e-mail kuliskova@ssudbrno.cz, tel.: 545 125 627 
-paní Hana Michalíková - e-mail hana.michalikova@cmcem.cz, tel.: 544 122 202 
 

 
 

 
 
 


