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Vážená paní, vážený pane, 
Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (dále jen „GSA“ anebo „zadavatel“) 
organizuje výše uvedenou soutěž o návrh. Rádi bychom Vás vyzvali k předložení návrhu projektu, 
který bude respektovat podmínky uvedené v tomto oznámení. Předložením designového projektu 
účastník souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v tomto oznámení, ledaže ve svém návrhu 
uvede, že některou z těchto podmínek zcela anebo částečně nesplňuje. 

 

1. Kontext soutěže 

GSA je regulační agenturou Evropské unie zřízenou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 912/2010, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 512/2014 (dále jen „nařízení 
GSA“), k plnění specifických úkolů souvisejících s evropskými programy GNSS. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách agentury na adrese http://www.gsa.europa.eu. 

V blízké budoucnosti by se z GSA měla stát nová Agentura Evropské unie pro vesmírný program 
(dále jen „Agentura EU pro vesmírný program“ anebo „EUSPA“). Tato nová agentura by měla 
uskutečňovat řadu činností v rámci nového vesmírného programu EU, který bude založen zejména 
na programech Galileo a EGNOS, satelitních navigačních systémech EU, programu Copernicus, 
systému EU pro pozorování Země, GOVSATCOM a SSA/SST, vládních programech. Agentura bude 
také hrát větší roli při zajišťování bezpečnosti všech součástí vesmírného programu EU. 

Proto bude EUSPA potřebovat jasně identifikovatelné nové logo. 

 

1.1 Koncept soutěže 

Název:   GSA/ NP/14/20 

Řízení:  Soutěž o návrh ve smyslu čl. 164 odst. 1 písm. c) finančního nařízení EU1 na dodání 
služby. 

 

2. Technické podmínky 

 

2.1 Cíl soutěže 

 

Předmětem tohoto řízení je soutěž o návrh nového loga agentury EUSPA. Nové logo bude použito 
k její identifikaci a propagaci. Mělo by vytvořit povědomí o značce EUSPA vzhledem ke svým 
evropským, mezinárodním a národním partnerům a komunitám uživatelů. 

Nové logo by mělo odrážet různé role této agentury. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 
stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „finanční 
nařízení“). 
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2.1.1 Poslání EUSPA 

EUSPA bude agenturou EU odpovědnou za správu služeb několika složek vesmírného programu EU 
s cílem: 

- zaručit kontinuitu služeb k posílení nezávislosti a zájmů EU. 

- zaručit bezpečnost systémů a služeb ochranou infrastruktury EU. 

- podporovat využívání údajů o vesmíru k podpoře hospodářského růstu ve všech členských státech 
EU. 

 

EUSPA bude i nadále spolupracovat s evropskými a globálními hráči v oblasti vesmíru, včetně 
institucí, veřejných a soukromých organizací, komunit uživatelů těchto služeb a podnikatelů 
v oblasti vesmíru. EUSPA bude rovněž pokračovat ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským 
parlamentem, členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou, UNOOSA, národními kosmickými 
agenturami a evropskými a mezinárodními organizacemi. Tím dojde k rozvoji spolupráce s již 
existující GNSS komunitou a oslovení komunit programů Copernicus, GOVSATCOM, SSA/SST za 
účelem zachycení potřeb nových uživatelů, vytváření synergií a poskytování služeb orientovaných 
na uživatele. 

Žadatelé mohou nalézt další informace o poslání GSA a EUSPA na následujících odkazech: 

-  https://www.gsa.europa.eu/about/what-we-do 

-  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A201$%3A447%3AFIN 

 

2.1.2 Znaky loga EUSPA 

Logo by mělo odrážet a zdůrazňovat, že EUPSA bude: 

 subjektem Evropské unie, 

 inovativní, 

 operativní, 

 obchodně orientovaná a 

 bude poskytovat vesmírné služby a aplikace. 

 

Nové logo by navíc mělo odrážet následující skutečnosti: 

 EUSPA disponuje specifickým know-how vyvinutým díky přístupu založeném na 
poskytování služby všem uživatelům (občanům, vládám, institucím a podnikatelským 
subjektům). 

 EUSPA je operačním nástrojem Evropské komise pro vesmírný program EU. 

 EUSPA se zaměřuje na uživatele a slouží všem občanům EU, členským státům a podporuje 
evropské podnikání.  
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 EUSPA bude podporovat synergie mezi různými částmi vesmírného programu EU, Galileo, 
EGNOS, Copernicus a GovSatCom. 

 EUSPA bude úzce spolupracovat se všemi členskými státy s cílem vytvořit příznivé prostředí 
pro posílení pozitivního dopadu vesmírného programu na hospodářství EU. 

 

Logo 

 může být složeno z jakýchkoli znaků, zejména slov nebo kresby, písmen, číslic či barev, 

 mělo by být jednoduché a jasné, 

 mělo by jako celek mít vysokou rozlišovací způsobilost, tj. být originální, inovativní a tvůrčí; 

 může obsahovat jeden silný prvek, který může mít sám o sobě rozlišovací způsobilost, 

 bude použito k několika účelům, jako jsou hlavičkové papíry, vizitky, sociální sítě a webové 
stránky. Proto by mělo být proveditelné v malém rozměru a snadno použitelné pro webové 
využití, 

 musí být rozeznatelné, pokud je vytištěné ve formátech od 1,5 cm do 150 cm. 

 

2.1.3 Minimální požadavky 

Logo musí obsahovat minimálně modrou barvu vlajky EU (Pantone Reflex Blue odpovídá barvě 
webové palety RGB 0/51/153 (hexadecimální kód 003399) a maximálně 2 různé fonty písma. 

Logo nesmí 

 porušovat práva duševního vlastnictví jakéhokoli držitele práv a zejména autorská práva, 

 být podobné existujícímu logu nebo jinému staršímu označení, které již bylo zveřejněno, 

 být v rozporu s veřejným pořádkem nebo uznávanými zásadami morálky a zejména nesmí 
být urážlivé, 

 být klamavé povahy pro veřejnost. 

 

2.1.4 Výstupy 

Koncepty návrhu musí být předloženy ve formátu PDF s návrhem loga v EPS včetně barevných 
systémů Pantone, CMYK a RGB. 

Ke každému návrhu loga by měl být přiložen stručný popis toho, jak bylo logo vytvořeno a jaké 
vlastnosti a informace má předávat. 

Návrhy by měly být dodány v několika verzích, v krajinném i portrétním formátu, ale nebýt příliš 
svislé anebo příliš vodorovné. 

Měly by zahrnovat následující: 

 barevné logo s celým jménem Agentury Evropské unie pro vesmírný program v angličtině 
(European Union Space Programme Agency), 

 barevné logo se zkratkou EUSPA a 
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 barevné logo s kratším názvem: Agentura EU pro vesmírný program v angličtině (EU Space 
Programme Agency), 

 verzi ve stupních šedi pro každé logo, 

 způsob užití loga na tmavých pozadích. 

Finální soubory s logem by měly obsahovat logo ve formátu 300 dpi/jpeg. 

Budoucí dodavatel bude rovněž požádán o začlenění sloganu pro EUSPA, přičemž slogan bude 
poskytnut, jakmile bude zadán vítězný projekt. 

Maximální velikost nabídek podaných e-mailem musí být pod 30 MB. 

3 Podmínky účasti 

Účast na tomto řízení je za rovných podmínek umožněna všem fyzickým a právnickým osobám.  

4 Vlastnictví návrhu 

Uchazeči předloží ve svých návrzích rovněž řádně podepsané prohlášení o autorství v následujícím 
znění: 

„Prohlašuji/eme, že 

 jsem/jsme autorem/y loga předloženého v tomto návrhu, 

 logo splňuje všechny požadavky soutěže o návrh, 

 jsem/jsme držitelem/li všech práv duševního vlastnictví vztahujícím se k tomuto logu, 
zejména právům autorským, a žádná třetí osoba s nimi nemůže disponovat a 

 logo není totožné nebo podobné stávajícímu logu nebo jinému staršímu označení, které již 
bylo dříve uveřejněno.“ 

Toto prohlášení je právně závazné. 

Neshoda mezi informacemi uvedenými v žádosti o účast a prohlášením o autorství může vést 
k vyloučení z řízení. 

5 Hodnocení návrhu 

Návrh bude hodnocen na základě následujících kritérií.  

5.1 Hodnotící kritéria  

Technická kvalita bude hodnocena na základě projektu předloženého uchazečem v souladu 
s následujícími hodnotícími kritérii (v sestupném pořadí dle důležitosti): 

 Kritérium 1: Jasnost loga 

Dílo vyjadřuje a je v souladu s klíčovými vlastnostmi „EUSPA“. 
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Logo musí být dobře srozumitelné a vzbuzovat v adresátovi dobrý dojem včetně pocitu 
nadčasovosti. 

 Kritérium 2: Originalita, inovace a tvořivost 

Originalita návrhu, inovativní přístup k tématu. 

Jedinečnost, zapamatovatelnost a odlišení od ostatních partnerů vesmírného programu EU jako 
jsou Evropská komise a Evropská kosmická agentura. 

 Kritérium 3: Grafická prezentace 

Jednoduché přeměnění loga v logo s jediným výrazným znakem. 

Snadné použití v jakékoli velikosti a na jakémkoli nosiči (např. hlavičkové papíry a webové stránky). 

Dostatečná výraznost a dojem, aby bylo mohlo být použito jako samostatné logo. 

5.2 Hodnocení projektů 

Projekty budou hodnoceny porotou. 

Všechna jména členů poroty budou zveřejněna po přijetí rozhodnutí o jejich jmenování ze strany 
GSA. 

5.3 Výsledky soutěže 

Porota vybere pět vítězných projektů a seřadí je podle svých předností. Pět výherců bude vyzváno, 
aby s GSA sjednali smlouvu za účelem poskytnutí loga, a to v maximální částce 15 000 EUR (slovy 
patnáct tisíc euro). 

Mezi těmito výherci vybere GSA úspěšného uchazeče, kterému bude zakázka udělena na základě 
následujících kritérií (v sestupném pořadí dle důležitosti): 

 jasnost loga, 

 originalita, inovace a tvořivost, 

 grafická prezentace a  

 cena. 

5.4 Anonymita uchazečů 

Během hodnocení projektů bude zajištěna anonymita uchazečů. 

Veškeré technické dokumenty a položky předložené uchazeči za účelem soutěže, zejména návrhy 
na logo a jejich popis, musí být podány v anonymním formátu. Porota nebude informována o 
totožnosti uchazečů. 

6 Podání návrhu 

Uchazeči musí zaslat e-mailem (ve formě naskenovaných originálních projektů / řádně 
podepsaných a datovaných dokumentů) níže uvedené dokumenty: 
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Obsah Checklist 

 
(i) Návrh designu obsahující informace umožňující zhodnocení projektu (max. 

2 projekty na uchazeče a v maximální velikosti 30 MB pro podání e-mailem)  
(ii) Prohlášení o autorství (bod 4) 

 

 
□ 
 
 

□ 
 

7 Žádosti o objasnění 

Žádosti o objasnění zadávací dokumentace se zasílají pouze písemně, a to na e-mailovou adresu 
logodesign@gsa.europa.eu. 

8 Termín pro zaslání návrhů 

Lhůta pro předložení projektů je 14. srpna 2020, 23:59 (místního času v Praze). Projekty se 
podávají, včetně všech požadovaných informací, e-mailem (scany původní projektové 
dokumentace) na e-mailovou adresu agentury logodesign@gsa.europa.eu. V předmětu zprávy je 
třeba uvést „GSA/NP/14/20 – New logo for the EU Space Programme Agency (EUSPA)”. 

VŠECHNY PODANÉ SOUBORY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY HESLEM, ABY SE ZABRÁNILO JEJICH 
PŘEDČASNÉMU OTEVŘENÍ. HESLO PRO PŘÍSTUP K SOUBORŮM MUSÍ BÝT ZASLÁNO NA E-MAIL 
logodesign@gsa.europa.eu PO TERMÍNU PRO ZASLÁNÍ NÁVRHŮ. V PŘEDMĚTU E-MAILU MUSÍ 
BÝT UVEDENO „GSA/NP/14/20 – New logo for the European Union Agency for the Space 
Programme (EUSPA)”. 

Předložením návrhů uchazeči akceptují, že oznámení o výsledku řízení obdrží elektronickou cestou 
(e-mailem na e-mailovou adresu kontaktní osoby určené uchazečem pro účely správy tohoto 
řízení). 

9 Práva k duševnímu vlastnictví všech předložených návrhů 

Předložením projektu kandidáti prohlašují a zaručují, že jsou výhradními autory a držiteli práv 
k předloženým projektům. Kandidáti si zachovávají práva duševního vlastnictví k předloženým 
projektům. Zároveň poskytují GSA právo používat, uchovávat, reprodukovat, zobrazovat, tisknout, 
publikovat, uveřejňovat nebo distribuovat v tištěné či elektronické podobě anebo digitálním 
formátu nebo na internetu (včetně sociálních sítí jako soubor ke stažení anebo bez možnosti 
stažení), předložený projekt nebo kopie předloženého projektu za účelem komunikace nebo 
informování o soutěži. Jména autorů budou přiřazena k jejich projektům. Výkon výše uvedených 
práv GSA podléhá zobrazení řádného uznání autora/ů, s výjimkou případů, kdy toto není možné. 

Pro vyloučení pochybností má GSA právo na první zveřejnění a je oprávněna dokumentovat 
a vystavovat soutěžní příspěvky po skončení řízení nebo nechat je zveřejnit, aniž by byla povinna 
k úhradě jakékoliv další náhrady. 

GSA může pro zamýšlený účel soutěže použít menší dílčí řešení navrhované kterýmkoli z kandidátů, 
pokud s takovým použitím souhlasí. 
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9.1 Práva duševního vlastnictví k projektu 

Po zadání zakázky uchazeči a po vyjednání smlouvy s výherci soutěže, podepíše GSA s těmito 
uchazeči smlouvu uvedenou v bodě 3, kterou získá za cenu uvedenou v tomto bodě všechna práva 
na použití tohoto návrhu za podmínek tam stanovených. 

Autoři a jejich zástupci musí souhlasit s používáním loga agenturou a jsou povinni povolit odchylky 
nebo úpravy děl. 

Pokud lze důvodně očekávat, že GSA tak učiní, musí GSA před provedením významných úprav 
předem konzultovat kandidáta. 

10 Ochrana dat vztahující se k projektu 

Jakékoli osobní údaje, které mohou být zahrnuty do projektů přijatých v rámci tohoto řízení, budou 
zpracovány v souladu s (1) platnými pravidly o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány EU, orgány, úřady a agenturami (v současné době nařízení (EU) 2018/1725) 
a (2) následujícími pravidly a prohlášeními o ochraně osobních údajů: 

 
Identita správce a pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 Správce: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), vedoucí 

oddělení komunikace GSA, Janovského 438/2 170 00 Praha 7, Česká republika, 

com@gsa.europa.eu  

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřenec GSA pro ochranu osobních údajů, 

Janovského 438/2 170 00 Praha 7, Česká republika, dpo@gsa.europa.eu 

 
Účel zpracování: 

 řízení a správa řízení, 

 dodatečně a pouze s ohledem na osobní údaje vítězných uchazečů,  příprava smlouvy. 

 
Dotčené údaje: 

 kontaktní informace uchazečů, např. jméno a příjmení zplnomocněných zástupců, e-

mailová adresa, poštovní adresa, telefonní čísla, společnost/agentura/orgán a oddělení, 

země sídla, funkce; 

 finanční informace o uchazečích, např. číslo bankovního účtu, kódy IBAN a BIC, adresa 

příslušné pobočky banky; 

 informace, které mohou být zahrnuty do životopisů odborníků navržených uchazeči: jméno 

a příjmení navrhovaných odborníků, vzdělání, odborná praxe včetně podrobností 

o současném a minulém zaměstnání, technické dovednosti a jazyky atd.; 

 údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky: (1) členů správního, řídícího nebo 

dozorčího orgánu kandidátů, (2) fyzických osob, které mají pravomoc zastupovat, 

rozhodovat nebo kontrolovat kandidáta, (3) majitele kandidátů jak je definováno v čl. 3 

odst. 6 směrnice (EU) 2015/849, (4) fyzické osoby přebírající neomezenou odpovědnost za 

dluhy zájemců, (5) fyzické osoby, které jsou nezbytné pro zadání nebo provedení zakázky; 

tyto údaje se shromažďují předložením čestného prohlášení (příloha č. 4) 
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Výslovně se uvádí, že  

 výše uvedené operace zpracování nezahrnují zpracování žádných zvláštních kategorií 

osobních údajů. Pokud však uchazeč předloží taková data na základě své vlastní vůle a 

bez jakékoli zvláštní žádosti, předpokládá se, že subjekt údajů udělil souhlas se 

zpracováním těchto údajů a 

 podmínkou pro uzavření smlouvy je poskytnutí osobních údajů uchazeči. 

 
Právní základ: Čl. 5(1)(a), čl. 5(1)(c), čl. 10(2)(a) a čl. 11 nařízení (EU) 2018/1725 
 
 
Zákonnost zpracování:  

 čl. 5 odst. 1 písm. a): zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu, zejména řízení a fungování agentury prostřednictvím zahájení nabídkových řízení. 

 čl. 5 odst. 1 písm. c): zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů 

účastníkem, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením 

smlouvy; Agentura zpracovává osobní údaje uchazečů na jejich žádost (prostřednictvím 

předložení jejich nabídek), aby před uzavřením smlouvy s přiděleným uchazečem 

(uchazeči) přijala nezbytná opatření. 

 čl. 11: zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení za trestný čin anebo přestupek se 

provádí pouze tehdy, pokud to povoluje právo Unie; takové zpracování ve formě výpisu ze 

soudního záznamu nebo čestného prohlášení je výslovně stanoveno ve finančním nařízení 

(čl. 136 až 140) 

 čl. 10 odst. 2 písm. a): jak je vysvětleno výše, v případě, že některý uchazeč předloží zvláštní 

kategorie údajů na základě vlastní vůle a bez jakékoli zvláštní žádosti, znamená to, že 

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním těchto údajů. 

 
Příjemci zpracovaných údajů: 

 omezený počet zaměstnanců agentury, kteří spravují toto nabídkové řízení; 

 zpracovatelé dat: 

o omezený počet zaměstnanců smluvních dodavatelů agentury, kteří pomáhají 

zaměstnancům agentury při správě tohoto nabídkového řízení, 

o omezený počet zaměstnanců smluvních dodavatelů agentury odpovědných za 

poskytování hostingových služeb serverů agentury; 

 subjekty pověřené sledováním nebo inspekcí při uplatňování práva Unie (např. interní 

audity, Komise pro finanční nesrovnalosti, Evropský úřad pro boj proti podvodům - OLAF) 

 veřejnost: vítězné subjekty budou veřejně vyhlášeny, což může také zahrnovat oznámení 

osobních údajů zástupců těchto subjektů (např. jméno a příjmení). 

 
Informace o době uchovávání a umístění osobních údajů: 

 veškeré informace týkající se tohoto nabídkového řízení se uchovávají po dobu až 7 let od 

konce roku, v němž byla zakázka zadána v důsledku nabídkového řízení; soubory mohou 

být také uchovány do skončení možného auditu, pokud byl zahájen před koncem výše 

uvedeného období; 
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 všechna shromážděná data mohou být uložena: 

o elektronicky na serverech agentury s opatřeními na kontrolu přístupu (tj. jedno či 

dvoufaktorové ověřování) hostovanými smluvními partnery agentury, kteří se 

nacházejí v EU a dodržují nezbytná bezpečnostní opatření; 

o fyzicky v bezpečných úložných skříních v centrále agentury v Praze 

o elektronicky a fyzicky na serverech/ve skříních zpracovatelů uvedených výše (kteří 

jsou všichni usazeni v členském státě EU) 

 
Práva subjektů údajů: 

 subjekty údajů mají právo na přístup, opravu a výmaz svých osobních údajů nebo omezení 

zpracování kdykoli, pokud existují důvody pro uplatnění tohoto práva podle platných 

pravidel; 

 subjekty údajů mají právo z důvodů týkajících se jejich konkrétní situace kdykoli vznést 

námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Žádosti se zasílají oddělení 

správy a logistiky zařízení agentury na adrese com@gsa.europa.eu tak, že žádost výslovně 

uvedou. Je třeba poznamenat, že na základě takové žádosti správce již nezpracovává osobní 

údaje, pokud správce neprokáže přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které 

potlačují zájmy, práva a svobody subjektu údajů nebo pro zřízení, výkon nebo obranu 

právních nároků; 

 subjekty údajů mohou získávat své osobní údaje, předkládané agentuře, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předávat je jinému 

správci, pokud existují důvody pro uplatnění tohoto práva, podle platných pravidel; 

 subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli podat stížnost evropskému pověřenci pro ochranu 

osobních údajů (www.edps.europa.eu; EDPS@edps.europa.eu), pokud se domnívají, že 

jejich práva byla podle platných pravidel v důsledku zpracování jejich osobních údajů 

agenturou porušena. 

 Pouze v případech, kdy je souhlas subjektů údajů použit jako právní základ pro zpracování 

osobních údajů (tj. pokud předložily zvláštní kategorie údajů na základě své vlastní vůle 

a bez jakékoli zvláštní žádosti), mohou svůj souhlas odvolat kdykoli, aniž by byla dotčena 

zákonnost zpracování před jejich odstoupením. 

Každá žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv bude adresována oddělení správy 
a logistiky agentury na adresu com@gsa.europa.eu; od subjektů údajů se žádá, aby své žádosti řádně 
popsaly. 

11 Další podmínky zadávacího řízení 

Až do podpisu smlouvy může agentura buď upustit od řízení, nebo zrušit zadávací řízení, aniž by 
kandidáti měli nárok na jakoukoli náhradu. 

 
 

Pascal Claudel 
Pověřený výkonný ředitel 


