
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření nové 
značky a logotypu 

 
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo založeno 2. července 1972. Tento rok tedy slaví 40 let od svého založení. Od 
začátku roku 2012 se toho v Muzeu hodně změnilo - Muzeum má nové webové stránky (www.puppets.cz), rekonstruují se 
fasády i přízemní prostory Muzea, buduje se nová stálá expozice. Muzeum se chce do budoucna více otevřít veřejnosti, než 
tomu bylo doposud. Současnou značku Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (dále MLK) používalo už od svých počátků. 
Jeho autorem byl regionální výtvarník Jan Hlína. 
 
 
 
 
 
 
                                 současné logo MLK, autor Jan Hlína     
 
 
SPECIFIKA ZADÁNÍ SOUTĚŽE 
1. Předmět soutěže 
Předmětem soutěže je navrhnout novou značku a logotyp slovního spojení Muzeum loutkářských kultur Chrudim. Značka včetně 
logotypu bude používáno také v anglické mutaci, tj. Chrudim Puppetry Museum. Při návrhu je potřeba počítat s barevnou i 
černobílou verzí. Značka by měla odkazovat na poslání muzea, měla by být jednoduchá, minimalistická, srozumitelná. 
 
2. Použití značky 
MLK bude značku včetně logotypu užívat pro běžné tiskoviny v rámci úředního styku, klasickou reklamu (TV, tisk, plakáty), 
reklamní tiskoviny, marketingové aktivity, internet a internetové prezentace, výstavy a veletrhy, dárkové a reklamní předměty, 
certifikační označení, polep služebních aut apod. Je třeba mít na paměti čitelnost značky v celé škále použití jak při zmenšení, tak 
i při zvětšení, snadnou reprodukovatelnost a jednoduchou aplikaci včetně široké použitelnosti (billboardy, plakáty, hlavičkový 
papír, vizitky, razítka včetně aplikací na 3D reklamní předměty – potisk textilu, hlubotisk, vypalování laserem apod.). 
 
3. Účastníci soutěže  
Soutěž je vyhlášena jako veřejná anonymní. Je určena všem fyzickým, právnickým osobám i autorským sdružením se 
zastoupením fyzických osob. Podmínkou je řádné vyplnění přihlášky a dodržení všech podmínek soutěže. Ze soutěže jsou 
vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní příslušníci. 
 
4. Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a soutěžícími 
Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně nebo poštou. Soutěžícím se doporučuje se před podáním přihlášky podrobně 
seznámit s kompletními soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může 
si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu lhůty stanovené pro podávání návrhů, a to formou emailu adresovaného kontaktní 
osobě vyhlašovatele. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz emailem do 3 dnů od doručení. Na dotazy učiněné po uzávěrce 
přihlášek vyhlašovatel není povinen odpovědět. 
 
5. Podmínky 
Soutěžní návrhy budou obsahovat minimálně: 
a. značka MLK (barevně i černobíle) 
b. logotyp – slovní spojení Muzeum loutkářských kultur Chrudim i v anglické verzi Chrudim Puppetry Museum 
c. aplikace značky a logotypu na horní liště webových stránek MLK (nahrazení stávající podoby) 
 
Soutěžní návrh musí obsahovat všechny výše požadované varianty (5. a., 5. b., 5. c) a musí být předložen v základním barevném i 
černobílém provedení. V českém jazyce i v anglické mutaci. Návrh musí být proveden ve dvou variantách v maximálním rozměru 
150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15 x 15 mm. Návrh bude kromě tištěné formy předložen také v elektronické podobě v 
tiskové kvalitě tj. 300dpi ve formátu PDF a v obvyklém grafickém formátu JPEG (všechny soutěžní návrhy jednoho soutěžícího na 
1 nosiči CD/DVD). 
 
Soutěžící jsou povinni do termínu uzávěrky soutěže, tj. 9. srpna 2012 do 11 hodin, odevzdat řádně vyplněnou přihlášku pro 
každý soutěžní návrh společně se soutěžními návrhy, jejichž počet je omezen na 5 od jednoho autora či autorského sdružení, na 
adresu vyhlašovatele, k rukám Olgy Havlíkové (viz kontaktní údaje) osobně, kurýrní službou, poštou. Návrh bude předán v 
uzavřené obálce označené „Soutěž logo MLK - NEOTVÍRAT“. 
 
 
 



Soutěžící svým podpisem na přihlášce souhlasí s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací, případně s 
jejich publikováním. Vyhlašovatel bude respektovat autorská práva a nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke 
svým zájmům. Navrácení nepostupujících soutěžních prací je možné po předchozí dohodě s vyhlašovatelem po skončení 
výstavních akcí spojených s prezentací přihlášených soutěžních návrhů, a to osobním převzetím v sídle vyhlašovatele.  
 
Soutěžící budou vyrozuměni písemnou i elektronickou formou (email uvedený na přihlášce) o výsledcích soutěže nejpozději do 1 
týdne od zasedání hodnotící komise. Výsledky hodnocení budou vyvěšeny na webové adrese www.puppets.cz. Autor/ka 
vítězného návrhu bude bezprostředně po vyhodnocení seznámen/a s rozhodnutím komise a rozpracuje svůj návrh dle 
připomínek vyhlašovatele. Hodnotící komise si vyhrazuje právo vyzvat vítěze/ku ke společnému jednání, bude uzavřena 
s vyhlašovatelem smlouva o dílo s licenční doložkou. Návrh smlouvy bude zpracován vyhlašovatelem. Předmětem této smlouvy 
bude jak vytvoření značky a logotypu včetně jeho rozpracování, tak i poskytnutí oprávnění vyhlašovateli dílo užít v neomezeném 
rozsahu a čase.  
 
Soutěžní návrh nesmí z důvodu anonymního hodnocení obsahovat žádné identifikační údaje soutěžícího. Způsob zpracování 
návrhu není omezen. Splnění požadavků na soutěžní práce bude posuzovat osoba pro otevírání obálek se soutěžními pracemi, 
jmenovaná vyhlašovatelem nejpozději do data ukončení lhůty pro podání soutěžních prací. Tato osoba nesmí být zároveň 
členem hodnotitelské komise.  
 
5. Hodnocení  
Osoba pro otevírání obálek otevře zásilky se soutěžními pracemi, očísluje je pořadovými čísly a oddělí obálky s přihláškami od 
vlastních soutěžních prací. Soutěžní práce, které nesplní požadované náležitosti, vyhlašovatel vyřadí ze soutěže. Hodnotitelské 
komisi budou předány pouze návrhy splňující výše uvedené požadavky.  
Pro posouzení a vyhodnocení soutěžních návrhů bude nejpozději do data ukončení lhůty pro podání soutěžních prací jmenována 
minimálně pětičlenná hodnotitelská komise. Její složení bude uveřejněno na webových stránkách www.puppets.cz. Tato komise 
vyhodnotí návrhy jednokolově. 
 
Zasedání hodnotící komise proběhne v pátek 10. srpna 2012 v 9 hodin v prostorách MLK. 
 
Hodnotící komise má právo vybrat 3 nejlepší soutěžní návrhy. Vítěz/ka bude vyzván k rozpracování a obdrží finanční částku 
40 000Kč (v této částce je zahrnuta i práce s rozpracováním návrhu, viz níže), druhý/á a třetí autor/ka návrhu obdrží skicovné 
v hodnotě 4 000Kč. Skicovné se ostatním autorům/kám návrhů neproplácí. Náklady, které vznikly soutěžícím v souvislosti s účastí 
v soutěži, nesou sami soutěžící. 
 
Rozpracování návrhu znamená praktické použití pro vizitky, hlavičkový papír, razítka, běžné tiskoviny v rámci úředního styku, 
emailovou korespondenci, reklamu (TV, tisk, plakáty), marketingové aktivity, internet, výstavy a veletrhy, certifikační 
označení, polep služebních aut, aplikace na 3D reklamní předměty apod. dle konzultace s vyhlašovatelem. Je třeba mít na 
paměti čitelnost značky v celé škále použití jak při zmenšení, tak i při zvětšení, snadnou reprodukovatelnost a jednoduchou 
aplikaci včetně široké použitelnosti.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou. Proti rozhodnutí vyhlašovatele se není možné odvolat, 
rozhodnutí je konečné a nelze ho podrobit soudnímu přezkumu. 
 
 
Vyhlašovatel: Muzeum loutkářských kultur Chrudim 
 
Přihlášky a propozice soutěže je možno si vyzvednout na kontaktní adrese:  
Muzeum loutkářských kultur Chrudim 
Břetislavova 74 
537 60 Chrudim  
nebo jsou ke stažení na webových stránkách MLK www.puppets.cz 
 
Veškeré informace k soutěži a o jejím vyhlašovateli poskytne kontaktní osoba MLK: 
Olga Havlíková, email: olga.havlikova@puppets.cz, tel.: 734 203 261 
 

 
 
 
 
Příloha 1 – přihláška 



Příloha 1 
 

PŘIHLÁŠKA 

do soutěže „značka a logotyp pro MLK Chrudim“ 
 
Soutěžící autor/ka – fyzická osoba 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Telefon/fax……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Soutěžící autorský kolektiv – právnická osoba 

Název firmy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sídlo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statutární zástupce…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní osoba……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

Telefon/fax……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 
Prohlašuji, že přihlašuji vlastní originální soutěžní práci a k přihlášce přikládám ………ks soutěžních prací a ………ks CD/DVD. 
 
Čestně prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 
Podpisem přihlášky vyslovuji souhlas: 
� se soutěžními podmínkami stanovenými vyhlašovatelem 
� se zveřejněním svých údajů, případně smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 
 
Podpisem přihlášky se zavazuji, bude-li můj soutěžní návrh vybrán jako vítězný: 
� uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu dle 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 
� poskytnout vyhlašovateli veškerou součinnost k registraci ochranné známky ke značce a logotypu u Úřadu 
průmyslového vlastnictví a u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v jeho prospěch. Náklady registrace ponese vyhlašovatel. 
 
 
 
 
V …………………………………………. dne…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
podpis soutěžící/ho nebo oprávněné osoby 


