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vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření designu ložního prádla  
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I. 

Předmět soutěže 

 

Předmětem soutěže je návrh designu ložního prádla - přikrývky a polštáře. Vítězný návrh bude 

použit v kolekci vyhlašovatele Stella inovation pro rok 2014/2015. Motiv a provedení návrhu jsou 

zcela libovolné. Design může být konkrétního i abstraktního charakteru. Součástí návrhu je i název 

návrhu. Nepřípustné jsou následující návrhy: 

 

a) návrhy, které by přímo nebo nepřímo zobrazovaly pornografické motivy či projevy fyzického 

násilí  

 

b) návrhy, které by jakýmkoliv způsobem podněcovaly či schvalovaly apartheid nebo rasovou, 

etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci 

skupiny lidí   

 

c) návrhy, které by jakýmkoliv způsobem zasahovaly do práv na ochranu osobnosti dle § 11 a násl. 

zák. č. 40/1964 Sb, obč. zák.  

 

d) návrhy, jejichž obsah by v rozporu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským jakýmkoliv způsobem neoprávněně zasahoval do práva 

autorského či do práv souvisejících s právem autorským, které náleží jiné osobě než účastníkovi 

soutěže, který příslušný návrh do soutěže přihlásil 



II. 

Účastníci soutěže 

 

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Účastníkem soutěže (dále jen 

„soutěžící“) může být kterákoliv fyzická osoba. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v době 

podání návrhu v pracovním poměru s vyhlašovatelem. Počet návrhů, které může soutěžící přihlásit 

do soutěže, není omezen. 

 

 

III. 

Grafická podoba návrhu 

 

Soutěžící je povinen přihlásit své návrhy buď v podobě elektronické nebo listinné. 

 

3.1. V případě, že je návrh podáván v elektronické podobě, musí splňovat tyto náležitosti: 

 

 

3.2. V případě, že je návrh podáván v listinné podobě, musí splňovat tyto náležitosti: 

 

 

IV. 

Podmínky soutěže 

 

4.1. Soutěžící zašle vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a grafické podoby 

návrhu společně s jeho názvem. Soutěžící společně s návrhem zašle řádně vyplněnou a podepsanou 

písemnou přihlášku nejpozději 31.1.2014 do 12.00 hodin. Tento termín se považuje za uzávěrku 

celé soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena 

vyhlašovateli. Soutěžní návrhy je možno doručit prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně 

na adresu vyhlašovatele nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu vyhlašovatele. 

Přihlášku je možno doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu 

vyhlašovatele 

 

4.2. Adresa vyhlašovatele pro osobní doručení a doručení prostřednictvím držitele poštovní licence: 

Stella Ateliers, s.r.o. se sídlem Anenská 348 

261 01 Příbram IV   

IČ: 62969021 

 

V případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím držitele poštovní licence je soutěžící 

povinen doručit svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce nebo obalu 

označené „Veřejná soutěž o design 2014“. 

 

4.3. Elektronická adresa vyhlašovatele pro doručení návrhu je info@stella-ateliers.cz 

 

V případě podávání elektronického návrhu je soutěžící povinen uvést do předmětu elektronické 

zprávy "Veřejná soutěž o design 2014". 

 

4.4. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení 

zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem návrhu. Za čas podání soutěžního návrhu se 

přitom považuje jeho fyzické doručení do sídla vyhlašovatele nebo okamžik doručení na výše 

uvedenou elektronickou adresu vyhlašovatele. 

 

4.5. Soutěžní návrh bude doručen vyhlašovateli v jednom vyhotovení. 



 

4.6. Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s výše uvedenými 

požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.  

 

4.7. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže, s 

bezúplatným vystavením návrhů a jejich následným publikováním. Rovněž tím udělují 

vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů.  

 

 

V. 

Hodnocení návrhů 

 

5.1. Soutěžní návrhy budou umístěny na internetových stránkách www.stela-ateliers.cz, 

facebookovém profilu Stella Ateliers a na dalších internetových stránkách, které budou aktuálně 

uvedeny na www.stella-ateliers.cz v sekci soutěž. Na těchto internetových stránkách bude probíhat 

veřejné hlasování. Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba s přístupem na internet. Přístup 

na webové stránky, na kterých bude probíhat hlasování, není žádným způsobem omezen ani 

podmíněn. 

 

5.2. Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční v termínu od 1.2.2014 do 30.4.2014. Pořadí 

jednotlivých návrhů bude určeno podle celkového množství hlasů pro daný návrh.  

 

 

VI. 

Vyhlášení výsledků soutěže 

 

Vyhlašovatel na základě hlasování vyhlásí vítěze soutěže. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a 

nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Výsledky soutěže budou 

oznámeny na internetových stránkách vyhlašovatele a všech dalších webových stránkách, na 

kterých bude probíhat hlasování. Soutěžící, jejichž návrhy se umístí na prvním, druhé a třetím místě 

budou kontaktování přímo vyhlašovatelem a to na adresu uvedenou v přihlášce do soutěže. 

 

 

VII. 

Náklady soutěžících na účast a ceny 

 

7.1. Veškeré náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. 

 

7.2. Soutěžící, jejichž návrhy se umístí na prvním, druhém a třetím místě, obdrží od vyhlašovatele 

následující ceny: 

 

a) vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 10.000,- Kč a zboží dle vlastního výběru z nabídky 

vyhlašovatele v hodnotě 10.000,- Kč 

 

b) účastník soutěže, jehož návrh se umístí na 2. místě, obdrží 2 kusy ložní soupravy a 1 kus 

prostěradla 200 x 200 cm z  nabídky vyhlašovatele dle vlastního výběru. 

 

c) účastník soutěže, jehož návrh se umístí na 3. místě, obdrží 2 kusy ložní soupravy z  nabídky 

vyhlašovatele dle vlastního výběru. 

 

7.3. Peněžitá cena bude vítězi vyplacena do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Nepeněžité ceny 



budou soutěžícím předány do 30 dnů od výběru konkrétního zboží soutěžícím. 

 

7.4. Soutěžící podpisem přihlášky udělují vyhlašovateli svolení k užití přihlášeného návrhu 

v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů za účelem 

jeho použití při tvorbě designu ložního prádla v souladu s účelem této veřejné soutěže. 

 

7.5 Vítězi soutěže a soutěžícím, jejichž návrh se umístí na druhém a třetím místě, vznikne dnem 

vyhlášení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční 

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. Touto 

smlouvou uvedení soutěžící postoupí vyhlašovateli bezplatně výhradní a neomezenou licenci ke 

všem způsobům užití návrhu zaslaného účastníkem do soutěže. 

 

 

VIII. 

Navrácení soutěžních návrhů 

 

Po vyhlášení výsledků soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím 

předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím 

předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost 

soutěžícího. Nepožádá-li však soutěžící o vrácení soutěžního návrhu do 30.4.2014, není 

vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit. 

 

 

IX. 

Odvolání veřejné soutěže 

 

Vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody 

hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné soutěži 

pokračoval. 

 

 

X. 

Komunikace mezi vyhlašovatelem a soutěžícími 

 

10.1. Písemnosti vůči vyhlašovateli lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí 

přepravu zásilek, prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo 

elektronickou formou na elektronickou adresu kontaktní osoby vyhlašovatele. 

 

10.2. Soutěžící jsou povinni se před podáním přihlášky podrobně seznámit s kompletními 

soutěžními podmínkami. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, 

mohou se obrátit formou písemného dotazu na elektronickou adresu kontaktní osoby vyhlašovatele. 

Tento dotaz musí být doručen nejpozději 15 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních 

návrhů. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz elektronickou formou a všechny položené dotazy 

zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách. Na dotazy učiněné po stanovené 

lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět. 

 

 

 

Vyhlašovatel 

 


