
Soutěž na vizuální
identitu města 
Lysá nad Labem 

Město Lysá nad Labem vyhlašuje soutěž na vizuální
identitu města s cílem sjednotit a systematizovat
svoji vizuální komunikaci včetně vybraných
příspěvkových organizací, posílit a zvlídnit
komunikaci zejména směrem ke svým občanům a   
 a k návštěvníkům města. Výstupem soutěže bude
komplexní vizuální styl – ne pouhé logo, ale logický a
ucelený systém, který bude utvářet jednotnou
vizuální identitu Města Lysá nad Labem a jeho
prezentaci. Cílem soutěže je také vznik grafického
manuálu, který stanoví zásady aplikace nového
vizuálního stylu a stane se praktickým nástrojem pro
jeho implementaci. 

Cíl vizuální identity

Nová vizuální identita by měla odrážet příběh města
ve světle významných osobností, které se vypracovaly
z tzv. nevelkých poměrů, k lidem, kteří to „někam
dotáhli”. Lysá nad Labem je město kreativních
osobností. K těm nejvýraznějším patří tři lidé, kteří
zanechali silnou dějinnou stopu a jejich dílo má i
celospolečenský dosah – přesahuje tedy prostor i
čas: progresivní hrabě Špork, akademický badatel
Bedřich Hrozný a lékař inovátor Rudolf Jedlička. 

Pravidla soutěže



Harmonogam
23. 2. 2023 vyhlášení soutěže

lhůta pro podání soutěžních návrhů

hodnocení poroty

vyhlášení výsledků soutěže

setkání s vítězem a debrief na vypracování grafického manuálu

termín pro odevzdání grafického manuálu

12. 4.  2023

14. 4.  2023

do 19. 4.  2023

5. 5.  2023

31. 5.  2023

Michaela Králová
komunikace@mestolysa.cz  / +420 603 814 830

Kontakt



Mgr. Karel Marek
starosta města Lysá nad Labem

Mgr. Robert Šťastný
tajemník městského úřadu 
Lysá nad Labem

Michaela Králová
komunikace a vnější vztahy města 
Lysá nad Labem, marketing a eventová
produkce
 
Mgr. Ondřej Vaněček
grafik a redaktor, zastupitel města 
Lysá nad Labem

MgA. Marta Červáková
grafická designérka, pedagožka na Střední
škole designu, Lysá nad Labem, P. O.

BcA. Jolana Daňková
grafická designérka, pedagožka na Střední
škole designu, Lysá nad Labem, P. O.

Mgr. Eva Zápalková
vedoucí odboru péče o památkový fond
NPÚ ÚOPSČ

Mgr. Milan Němeček
tiskový produkční Chapiteau s.r.o.

Ing. arch. Jan Ritter
architekt, 2015-2018 externí urbanista
města Lysá nad Labem

Adam Junek
tajemník hejtmanky Středočeského kraje,
bývalý vedoucí PR oddělení kraje a
novinář a publicista

Martin Haushalter
marketingový specialista na sociální sítě

O pořadí soutěžících rozhoduje
porota uvedená v těchto
pravidlech. Podle hodnotících
kritérií uvedených v článku 9
těchto pravidel je Vyhlašovatel
stanoviskem poroty vázán. 

Porota

Náhradnící do poroty

Jan Marek
IT specialista / radní

Lucie Šestáková
webmaster a designér



100 000 Kč    Odměna pro vítěze,          
1. místo. Odměna zahrnuje licenci a
vypracování grafického manuálu dle
požadavků.
 
10 000 Kč    Odměna pro 2.místo
  7 000 Kč    Odměna pro 3.místo
  5 000 Kč    Odměna pro 4. a 5. místo

 

Odměna

K odměně bude připočteno případné
DPH, je-li účastník v soutěži jeho
plátcem. Soutěž je anonymní,
jednokolová. Porota si vyhrazuje
právo nevybrat vítěze v případě, že
žádný     ze soutěžních návrhů nebude
vyhovovat podle jejího názoru
zadaným kritériím. V takovém případě
porota udělí skicovné třem nejlepším
účastníkům (10 tis., 7 tis. a 5 tis. Kč).

Odměna činí 100 000 Kč plus případné
DPH, je-li vítěz soutěže plátcem DPH.
Odměna zahrnuje i 12 hodin víceprací    
 na zapracování připomínek Vyhlašovatele
k vítězné vizuální identitě a manuálu.
Hodinová sazba za další případné
vícepráce je stanovena na 500 Kč/hod. 

Vítěz soutěže se zavazuje, že                  
 v hodnotě odměny za 1. místo dodá
zpracovaný kompletní grafický
manuál. Odměna zahrnuje úhradu     
 za výhradní licenci a autorská práva    
k logu a vypracované vizuální identitě
města Lysá nad Labem.

Rámcový obsah grafického manuálu je
součástí těchto pravidel v příloze č. 8 a
bude upřesněn při osobní konzultaci      
 při podpisu smlouvy. Cena za realizaci
zakázky bude výherci vyplacena                
 po odevzdání schváleného grafického
manuálu Vyhlašovatelem.

Grafický manuál se odevzdává                    
v elektronické verzi (PDF) s krátkým
popisem k jednotlivým částem. Data
grafických prvků vizuální identity musí
umožňovat další DTP zpracování, musí být
odevzdána v otevřených formátech
programů Adobe InDesign či Adobe
Illustrator. Datové soubory musí
umožňovat tisk ve vysoké kvalitě. Vítěz     
 ve spolupráci s Vyhlašovatelem zváží, jaké
řešení bude s ohledem na praktičnost i
náklady nejvhodnější (cloudové úložiště,
interaktivní PDF manuál apod.). 

Podmínky
získaní odměny



V průběhu celé soutěže se účastníci
mohou obracet s dotazy na e-mail:
komunikace@mestolysa.cz. 

Došlé dotazy a odpovědi bude
Vyhlašovatel zveřejňovat na webové
stránce soutěže. 

Dotazy musí být doručeny nejpozději   
 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání
soutěžních návrhů. 

Vyhlašovatel musí nejpozději               
 do 2 pracovních dnů odpovědět          
 na dotazy účastníka. 

Na dotazy doručené po této lhůtě není
Vyhlašovatel povinen odpovědět. 

!

se bezprostředně zúčastnili
přípravy soutěžního zadání a
vyhlášení soutěže,
jsou řádnými členy nebo
náhradníky poroty.

Účastníkem soutěže může být
kterákoliv fyzická i právnická
osoba, které řádně vyplní
přihlášku a dodrží všechny
podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit autoři,
popř. spoluautoři či spolupracovníci,
kteří:

1.

2.

Pokud v průběhu soutěže vyjde
najevo, že tuto podmínku účastníci
soutěže nesplňují, budou ze soutěže
vyloučeni anonymně.

Účastníci
soutěže

Komunikace 
s účastníky



Soutěž je anonymní a je vyhlášena jako otevřená výzva. Může se do ní hlásit neomezený
počet uchazečů, kteří předloží vyhlašovateli neoznačený návrh spolu s vyplněnou
přihláškou. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné na formátu A3 a
současně v elektronické podobě ve formátu PDF (na jednom nosiči USB). Každý účastník
může do soutěže přihlásit maximálně 2 návrhy, tj. 1 obálka = 1 návrh. 

Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkou přílohy č. 1 soutěžních pravidel – přihláška a
čestné prohlášení, které musí být založeny v samostatné zalepené obálce) nesmí
obsahovat jméno či podpis účastníka ani jinou grafickou značku, která by mohla vést      
 ke ztotožnění účastníka a tím k porušení anonymity. Jestliže účastník poruší požadavek
na anonymitu návrhu, bude vyloučen a jeho soutěžní návrh nebude porotě předložen         
k posouzení. 

Charakter a průběh soutěže



Způsob podání 
návrhu
Účastníci doručí Vyhlašovateli svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně
uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené nápisem „Identita Města Lysá nad
Labem - neotvírat“  na adresu: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí  23/1,
289 22 Lysá nad Labem, a to nejpozději do středy 12. 4. 2023 do 18:00 hod. Rozhodující
je okamžik doručení, v případě osobního doručení okamžik převzetí. Za včasné doručení
odpovídá soutěžící. Každá část návrhu a obálka s přihláškou bude označena stejným
číslem, aby nedošlo k záměně mezi přihláškami a soutěžnými návrhy při hodnocení.
Toto provede přípravná komise, jejími členy jsou Radka Bláhová místostarostka a Martin
Dostál, právník města. 

Obálku je možno doručit prostřednictvím doručovací služby nebo osobně na podatelnu
úřadu. Pro případ osobního odevzdání je možné návrh doručit v době úředních hodin
podatelny, a to pondělí a středa od 7:00 do 18:00, úterý 7.00-12.00 /12.30-15.00, čtvrtek
7.00-12.00 /12.30-14.30, pátek 7.00-11.30.

Nedodržení termínu odevzdání je 
důvodem k vyřazení ze soutěže.



jednoznačná identifikace města              
a Městského úřadu Lysá nad Labem
snadná čitelnost, funkčnost                 
a použitelnost  
sjednocení, zefektivnění a
zjednodušení komunikace Města
Lysá nad Labem směrem k veřejnosti
napříč jednotlivými kanály v souladu  
 s komunikační strategií 
moderní a nadčasová prezentace
města, která respektuje kulturní
dědictví, ale také představuje
inspirativní životní příběhy svých
rodáků nejen z historie (Rudolf
Jedlička, Bedřich Hrozný, hrabě F. A.
Špork), kteří se vypracovalinz nuly
na uznávané osobnosti a mistry
svých oborů
občané se s ní budou ztotožňovat 
 bez rozdílu věku 
nabídnutí kvalitnější a přehlednější
návštěvnické zkušenosti v rámci
komunikace na sociálních sítích

Cíle
Vyhlašovatele 
na novou 
vizuální identitu 



návrh má dostatečnou úroveň
grafického zpracování
pracuje odpovídajícím způsobem   
 s logem, barevností a s typografií
musí zaujmout na první pohled
návrh se nesmí podobat identitě
jiných měst
vzbuzuje pozitivní emoce
návrh je zapamatovatelný, výstižný
a nezaměnitelný

umožňuje variabilitu použití
zaměstnanci městského úřadu jsou
schopni vizuální identitu využívat 
 ve své každodenní praxi
je funkční pro obvyklé druhy
aplikací v online i offline prostředí 
vizuální identita připravena tak, aby
s ní mohli pracovat další grafičtí
designéři

Kvalita provedení grafického řešení 

Praktická využitelnost konceptu
vizuální identity 

!

jednoduchá, důstojná a srozumitelná 
výstižná – odpovídající charakteru a
příběhu města Lysá nad Labem
nezaměnitelná – jasně odlišitelná od
jiných měst (zejména v Polabí)
nadčasová – schopnost fungovat
dlouhodobě, nebude podřízena
aktuálním trendům 
adaptovatelná a variabilní svým
použitím 
respektující historii a barokní ráz
města Lysá nad Labem
pracovala s logotypem a důvtipným
detailem – měla by mít důvtipný
detail, který bude s místem a jeho
příběhem korespondovat

Požadavky 
na vizuální
identitu 

Kritéria 
pro hodnocení
soutěže 

Vizuální identita Města Lysá nad Labem
by měla být:

Požadavky na vizuální identitu jsou
stanoveny jako doporučující a jejich
nedodržení není důvodem k vyřazení
návrhu z posuzování a k vyloučení
účastníka ze soutěže. Kvalita a
komplexnost zapracování těchto
požadavků do soutěžního návrhu bude
předmětem hodnocení poroty v rámci
kritérií zde uvedených.

O výsledku soutěže rozhodne porota
na základě kritérií pro hodnocení
uvedených v těchto pravidlech. 

Hodnotící komise okomentuje návrhy
a určí pořadí soutěžních návrhů podle
toho, do jaké míry naplňují preference
Vyhlašovatele, vyjádřené v těchto
soutěžních pravidlech. 



Záznamy a zápisy z hodnocení poroty stejně jako soutěžní návrhy budou Vyhlašovatelem
archivovány. Účastníci mohou podávat námitky proti postupům Vyhlašovatele v soutěži.
Každý účastník může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu podat Vyhlašovateli zdůvodněné námitky vůči formálnímu
postupu poroty. Námitky podává účastník (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich
uvést, kdo je podává, proti kterému postupu poroty či Vyhlašovatele námitky směřují,       
v čem je spatřováno porušení podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. Vyhlašovatel
přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením
důvodu. Vyhoví-li Vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy
a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům.

Vítěz soutěže uzavře s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu o dílo a licenční
ujednání na vytvoření Grafického manuálu komunikace. Návrh smlouvy o dílo a licenční
ujednání je součástí těchto podmínek jako příloha č.2. 

Vyhodnocení
soutěže
Ze soutěžních návrhů splňujících
stanovené požadavky na obsah a
formu vybere porota 5 nejlepších
návrhů. Výsledky soutěže oznámí
vyhlašovatel všem soutěžícím
písemně nejpozději do 10 dnů od
vyhodnocení. Vyhlašovatel zveřejní
výsledky soutěže také na
internetových stránkách města,        
 v části věnované soutěži. 



Stručné textové vysvětlení k
předloženému návrhu v počtu
nejvýše 1 normostrany. Vysvětlení
konceptu, funkčnosti, možností
aplikací jak v online, tak offline
prostředí. 

Vyplněná a podepsaná přihláška –
viz PDF formulář v příloze č. 1
těchto pravidel. 

Odevzdávejte ve formátu PDF a
zároveň vytištěné na formátu A3,
každou položku 1) až 9) ze
seznamu grafické části těchto
pravidel  (strana 12) alespoň na
jednom archu. Každý účastník
může odevzdat maximálně 2
návrhy (zvlášť). 

USB flash disk s grafickou a
textovou částí návrhu, vše ve
formátu PDF v tiskové kvalitě.

Soutěžní návrh 
k odevzdání
Soutěžní návrh bude obsahovat

Grafickou
část

Textovou
část

USB 
flash disk



Logo/logotyp městské organizace a jeho vybrané varianty (barevná a černobílá – pozitiv/negativ;
stanovení palety hlavních a doplňkových barev)
Logo/logotyp příspěvkových organizací města a jeho vybrané varianty (barevná a černobílá).

Technické služby Lysá nad Labem
Sport Lysá nad Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem

Návrh řešení obálky měsíčníku „Listy“ (zachovat obálku s fotkou na spad)
Základní tiskoviny Městského úřadu Lysá nad Labem

Hlavičkový papír
Obálka

Návrh prezentace Lysé nad Labem
Vlajka (beachflag - muší křídlo)
Roll up

Řada propagačních předmětů pro obyvatele či návštěvníky města Lysá nad Labem               
 (Podklady na mock up jsou v Příloze č. 7)

Keramický hrníček
Papírová taška 
Pero a tužka
Obal na voskovky pro děti
Zápisník  a  poznámkový blok

Řada oblečení pro obyvatele či návštěvníky města Lysá nad Labem
Tričko 
Montérky pro technické služby

Grafické řešení
Plakát na Ples města
Blahopřání pro novomanželé
Desky A4 pro dokumenty (Podklady na mock up jsou v Příloze č. 7)
Vizitka referenta
Homepage webových stránek města (www.mestolysa.cz)
Post na Facebook obsahující souhrn 3 bodů z rady města

1.

2.
a.
b.
c.

3.
4.

a.
b.

5.
a.
b.

6.

a.
b.
c.
d.
e.

7.
a.
b.

8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

    9. Font
          Zvolené fonty a šablony dokumentů vzniklých v rámci nové vizuální identity musí být v      
          souladu s legislativními požadavky (např. konverzní poštou, spisovou službou apod.): město 
          využívá mnohé agendové informační systémy, které automatizovaně generují širokou škálu        
          dokumentů, tj. vkládá data ze systému do předdefinovaných šablon. Šablony jsou v drtivé 
          většině generovány do Microsoft Word a posléze do Adobe PDF. Následně jsou buď 
          elektronicky nebo papírově odesílány dále. Tyto šablony tedy musí ctít obecné vlastnosti v    
          oblasti kancelářského tisku a také v oblasti elektronických zpráv, které mohou být dále 
          zpracovávány – například autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby, tzn.   
          pracovat s běžně dostupnými fonty (open type font – OTF).

Písma musí být licenčně dostupná zdarma. Písmo by mělo obsahovat i polské znaky a azbuku,
pro prezentaci v partnerských městech Lysé nad Labem. 

Grafická část Povinné položky pro soutěžní návrh. .



Účastník odevzdáním přihlášky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito pravidly soutěže a
všemi jejich přílohami včetně Smlouvy o dílo a licenční smlouvy a zavazuje se je dodržovat.
Účastník je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí
činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu autorů, kteří s užitím návrhu pro účel soutěže
souhlasí. Účastník garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu a jeho užitím pro účel soutěže
nezasáhl neoprávněně do jakýchkoliv práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv
souvisejících s právem autorským ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník prohlašuje, že je oprávněn
vykonávat veškerá práva související se zhotovením a užitím díla. Použití cizího písma v autorově
návrhu je dovoleno za podmínky uvedení autora písma a informace o licenčních podmínkách
jeho případného využití. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení odpovídá účastník                
 za veškerou újmu, která by tím Vyhlašovateli vznikla.

Soutěže se nemohou účastnit autoři, popř. spoluautoři či spolupracovníci, kteří se
bezprostředně zúčastnili přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže, jsou řádnými členy
poroty. Soutěže se dále nemohou účastnit zaměstnanci Vyhlašovatele soutěže, kteří se podíleli
na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání a/nebo se budou podílet
na projednávání a schvalování výsledků soutěže. Pokud v průběhu soutěže vyjde najevo, že tuto
podmínku vyzvaní účastníci nesplňují, budou ze soutěže vyloučeni. Vyhlašovatel se zavazuje, že
nezneužije žádný z návrhů, ani jeho části. Účastník je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh
(soutěžní dílo) a jméno autora mohou být Vyhlašovatelem zveřejněny a dále užity k účelům
výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně
sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné,    
 bez časového, místního, technologického a množstevního omezení. Návrh může být
Vyhlašovatelem dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou. Výslovně se uvádí, že
pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován, návrh kolektivu autorů, bude odměna za
dopracování následné zakázky předána jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena licenční
smlouva se zástupcem kolektivu), jehož jméno bude uvedeno v přihlášce, která je přílohou č. 1
těchto pravidel a doloženo příslušnými zmocněními před uzavřením smlouvy.

Právní ujednání 



Účastníci odevzdáním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické
pošty/telefonu. Vyhlašovatel nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vybrané finalisty
a/nebo vítěze soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo na telefonním čísle,
které byly uvedeny v přihlášce do soutěže z důvodů na straně této osoby, zejména                    
 pro nesprávnost či nefunkčnost e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla. Vyhlašovatel soutěže
není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Účast             
 v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Soutěžící jsou povinni vypořádat své daňové povinnosti,
pokud jim v souvislosti s obdržením skicovného nebo odměny vzniknou. Nevyužije-li Vyhlašovatel
práva neuzavřít smlouvu s žádným soutěžícím, bude po vyhlášení vítěze soutěže mezi
Vyhlašovatelem a vítězem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva (příloha č. 2 těchto
pravidel), která bude zveřejněna v Registru smluv, zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb.,             
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu        
s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), 
 na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp.                  
 do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí.    
 Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném případě Vyhlašovatel) povinen neprodleně
veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě podání písemné přihlášky              
 do soutěže a na základě elektronické komunikace, prostřednictvím kterých je subjekt údajů sdělí
Vyhlašovateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře
příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální nebo listinné formě. Požádá-li
účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má
právo požádat správce nebo zpracovatele o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
svých osobních údajů.

Nastane-li po vyhlášení Soutěže okolnost vyšší moci, je Vyhlašovatel oprávněn v odpovídajícím
rozsahu upravit harmonogram Soutěže (ve smyslu prodloužení stanovených lhůt) anebo Soutěž
zrušit, znamenala-li by okolnost vyšší moc podstatnou změnu okolností. Za vyšší moc se
pokládají okolnosti, které vznikly v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na vyhlášenou soutěž a následnou
zakázku.

Město Lysá nad Labem si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným soutěžícím.

Právní ujednání 



Příloha č.1 - Přihláška a čestné prohlášení 
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo a licenční smlouva 
Příloha č. 3 - Příběh Lysé 
Příloha č. 4 - Historie města s fotkami dominant města, znak a vlajka města
Příloha č. 5 - Charakteristika města
Příloha č. 6 - Podklady pro řešení zpravodaje „Listy“ 
Příloha č. 7 - Podklady na mockup
Příloha č. 8 - Obsah grafického manuálu

 Seznam příloh 

Děkujeme
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem
dne 20. 10. 2023., usnesení rady  města číslo 88. 


