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Vyhlašovatel soutže

1.
1.1.

Vyhlašovatel soutže
CZ.NIC, z. s. p. o.
Americká 23, 120 00 Praha 2
I:
67985726
DI:
CZ67985726
Zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy,
. registrace ZS 30/3/98.

Pedmt a úel soutže

2.
2.1.

Pedmt soutže
Pedmtem soutže „VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj“ je vývoj nového softwaru i
implementace nových vlastností do stávajícího softwaru v oblasti open-source („free
software“) týkající se internetu a internetových technologií (dále jen „soutžní
projekt“). Aplikace by mly rozvíjet souasné internetové služby a infrastrukturu a
sloužit tak širokému spektru uživatel.

2.2.

Úel soutže
Úelem soutže je pedevším:
• podpora vývoje open-source softwaru, který bude prospšný pro nejrznjší
skupiny uživatel internetových služeb,
• motivace student stedních a vysokých škol, ale i programátor a vývojá
z praxe, k úasti na vývoji open-source softwaru,
• poskytnout studentm možnost využít své znalosti na zajímavých a skuten
realizovatelných projektech a
• možná další spolupráce úspšných soutžících s vyhlašovatelem soutže.

2.3.

Pravidla soutže „VIP – Vyvíjej, Inovuj, Programuj“
Tato Pravidla soutže „VIP – Vyvíjej, Inovuj, Programuj“ (dále jen „Pravidla“) stanoví
pravidla a podmínky soutže „VIP – Vyvíjej, Inovuj, Programuj“.

Druh soutže

3.

Soutž je urena pro studenty stedních a vysokých škol, programátory a vývojáe,
je neanonymní a dvoufázová s finanním ohodnocením soutžních projekt za
splnní navržených podmínek.

Úastníci soutže

4.
4.1.

Podmínky úasti soutže
Soutže se mže zúastnit osoba starší 18 let (osoby mladší jen s písemným
souhlasem zákonného zástupce), která pedloží návrh soutžního projektu
v souladu s l. 5 tchto Pravidel (dále jen „soutžící“). Soutž je urena pro
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jednotlivce i týmy. V pípad výhry týmu bude výhra vyplacena kontaktní osob za
daný kolektiv, uvedené v registraním formulái.
4.2.

Osoby vylouené z úasti na soutži
Z úasti na soutži jsou vyloueni:
• lenové hodnotící komise dle l. 6.1 a jejich rodinní píslušníci,
• externí poradci, odborníci i znalci pizvaní hodnotící
vyhlašovatelem soutže,
• zamstnanci vyhlašovatele a jejich rodinní píslušníci.

komisí

nebo

Pihlášení do soutže a náležitosti soutžního projektu

5.
5.1.

Návrh soutžního projektu a zpracovaný soutžní projekt
5.1.1.

I. fáze – pihlášení do soutže, návrh soutžního projektu
Soutžící se ve lht uvedené v harmonogramu pihlašují vyplnním a odesláním
registraního formuláe na adrese www.nic.cz/vip (viz píloha . 1). Soutžící mže
do soutže pihlásit i více než jeden soutžní projekt, každý na speciálním
registraním formulái.
Soutžící v registraním formulái uvede název zvoleného soutžního projektu, a
popíše specifikaci jeho funknosti.

II. fáze (vývojové období) – zpracování a odevzdání
soutžního projektu
5.1.2.

Soutžící, jehož návrh byl komisí doporuen ke zpracování, soutžící zpracuje
v souladu s tmito Pravidly. Zpracovaný soutžní projekt soutžící vyhlašovateli
zpístupní (zveejní) nejpozdji v termínu ureném harmonogramem soutže, a to
zasláním URL, kde bude zpracovaný soutžní projekt umístn až do doby vyhlášení
soutžních výsledk; za dostupnost umístní projektu odpovídá soutžící. URL
odkaz je zasílán na adresu soutez-vip@nic.cz, s uvedením názvu soutžního
projektu v pedmtu zprávy. Za zveejnní soutžního projektu se považuje
umístní soutžního projektu veejn na webových stránkách dle výbru
soutžícího pod nkterou z licencí schválených Open Source Initiative na adrese
http://www.opensource.org/licenses/alphabetical. V pípad, že projekt rozvíjí již
existující software, zavazuje se soutžící postupovat v souladu s licencí, pod kterou
je tento existující software poskytován.
5.1.3.

Základní technická specifikace soutžního projektu
Soutžní projekt mže být vytvoen v libovolném programovacím jazyce, jeho
funknost nesmí být žádným zpsobem omezena (nap. asov) a jeho rozhraní
musí být v eském nebo anglickém jazyce. Souástí projektu musí být píslušné
zdrojové kódy, dostatená uživatelská i programátorská dokumentace a zetelné
oznaení licence, pod kterou je projekt pístupný.
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Vylouení ze soutže

5.1.4.

Ze soutže jsou zejména vyloueny
• již publikované aplikace nebo jejich ásti (publikovanou aplikací se rozumí
publikace v plné i beta i jiných verzích prostednictvím sít internet i
jakéhokoliv nosie),
• návrh soutžního projektu nebo zpracovaný soutžní projekt, který nespluje
jiné požadavky uvedené v tchto Pravidlech,
• návrh soutžního projektu nebo zpracovaný soutžní projekt, který nebyl zaslán
v požadovaném termínu.
Na základ rozhodnutí hodnotící komise mohou být ze soutže vyloueny návrhy
soutžních projekt, které pro svoji funknost vyžadují komerní softwarové
vybavení.
Soutžící berou na vdomí, že všechny návrhy soutžních projekt i zpracované
soutžní projekty, které nesplní pedepsané obsahové a formální podmínky
obsažené v tchto Pravidlech, budou z hodnocení vyloueny. V pípad pochybností
posoudí zaazení soutžního projektu hodnotící komise, která si za tímto úelem
mže od soutžitele vyžádat doplující informace.

Hodnotící komise

6.
6.1.

lenové hodnotící komise
Hodnotící komise je ptilenná a její lenové jsou zveejnni vyhlašovatelem
soutže na adrese www.nic.cz/vip vždy nejpozdji v den vyhlášení aktuálního kola
soutže dle harmonogramu.

6.2.

Externí poradci
lenové hodnotící komise mohou na základ vlastního uvážení oslovit se žádostí o
radu externí poradce, znalce i jiné odborníky.

6.3.

Jednání hodnotící komise
Komise mže jednat pouze v pípad, že je pítomna nadpoloviní vtšina jejích
len. Fyzická pítomnost lena komise mže být v odvodnných pípadech
nahrazena prostedky umožujícími komunikaci na dálku, zejména videokonferencí,
telekonferencí a podobn. Ze všech jednání hodnotící komise je poizován zápis,
který obsahuje vždy
• jména pítomných len hodnotící komise, datum a místo jednání, a dále jména
len komise úastnících se jednání pomocí komunikaních prostedk na
dálku, dvod využití této komunikace a konkrétní zpsob úasti tchto len na
jednání,
• písemná stanoviska len komise, byla-li poskytnuta, a
• záznam o odlišných názorech len hodnotící komise, pokud o to tito lenové
výslovn požádají,
a dále podle úelu jednání
• jmenný seznam hodnocených návrh soutžních projekt nebo seznam
zpracovaných soutžních projekt,
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jmenný seznam odmítnutých návrh soutžních projekt s uvedením dvodu,
pedpokládanou výši finanní odmny pro jednotlivé návrhy soutžních projekt,
skuten piznanou výši odmny pro zpracovaný soutžní projekt a pípadn
dvod jejího snížení i zvýšení oproti pedpokladu u návrhu soutžního projektu.
Zápis z jednání hodnotící komise podepisují všichni lenové hodnotící komise, kteí
se jednání zúastnili.

•
•
•

Postup a kritéria hodnocení

7.
7.1.

Hodnocení návrh soutžních projekt – po ukonení I. fáze
Hodnotící komise vyhodnotí návrhy soutžních projekt a vybrané návrhy doporuí
ke zpracování a urí kritéria, podle kterých bude projekt hodnocen po zpracování
(dále jen „hodnotící kritéria“). Tmto vybraným návrhm piadí pedpokládané
finanní ohodnocení (cenu) za splnní tchto urených kritérií. Každému projektu,
který bude doporuen ke zpracování, bude pidlen mentor z ad zamstnanc
vyhlašovatele soutže, který bude soutžícímu formou konzultací nápomocen pi
zpracování projektu a na zpracovaný soutžní projekt vyhotoví písemný posudek.
Pi vyhodnocování návrh soutžních projekt bude pihlíženo zejména k souladu
s ureným pedmtem soutže (l. 2.1) a jejich praktické využitelnosti.

7.2.

Hodnocení zpracovaných soutžních projekt – po ukonení II. fáze
V souladu s harmonogramem soutže hodnotící komise projedná a vyhodnotí
splnní hodnotících kritérií, které byly ureny dle l. 7.1. Dalšími podklady pro
rozhodování hodnotící komise jsou:
a) písemný posudek mentora,
b) písemné vyjádení zamstnanc vyhlašovatele, kteí zkontrolují funknost,
dodanou programátorskou i uživatelskou dokumentaci a licenci, pod kterou je
projekt zpracován;
c) osobní prezentace soutžního projektu soutžícím nebo jeho zástupcem pi
závreném zasedání hodnotící komise, které je ureno v harmonogramu.
Pi hodnocení není komise posudkem mentora ani písemným vyjádením
zamstnanc vyhlašovatele vázána. Hodnotící komise pihlíží zejména
k zajímavosti, originalit a kvalit zpracování soutžního projektu, souladu
s hodnotícími kritérii urenými dle l. 7.1, provedení projektu, rozhraní, rozsahu a
kvalit dokumentace, pípadn designu.

Oznámení a vyhlášení výsledk soutže

8.
8.1.

I. fáze
Výsledek I. fáze soutže bude vyhlašovatelem v termínu stanoveném
harmonogramem
• oznámen všem soutžícím, kteí zaslali návrh soutžního projektu, a to
elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraním formulái a
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•
8.2.

veejn komunikován prostednictvím mediálních partner, v rámci propagace
soutže a jeho dalších komunikaních aktivit.

II. fáze
Výsledek II. fáze soutže bude vyhlašovatelem v termínu stanoveném
harmonogramem
• oznámen všem soutžícím, jejichž návrh soutžního projektu byl doporuen ke
zpracování a bylo mu piazeno pedpokládané finanní ohodnocení (cena), a to
elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraním formulái a
• veejn komunikován prostednictvím mediálních partner, v rámci propagace
soutže a jeho dalších komunikaních aktivit.

Finanní odmny

9.
9.1.

ástka pro finanní odmny soutžních projekt zpracovaných ve II. fázi
Nejpozdji v den vyhlášení aktuálního kola soutže je vyhlašovatel povinen zveejnit
na adrese www.nic.cz/vip celkovou ástku urenou na výplatu finanních odmn.
Tuto ástku není vyhlašovatel oprávnn v prbhu soutže zmnit.

9.2.

Finanní odmna na soutžní projekt
Cena na soutžní projekt je pedbžn stanovena hodnotící komisí v rámci
hodnocení návrhu soutžního projektu. Pi hodnocení odevzdaného zpracovaného
soutžního projektu po ukonení II. fáze soutže mže hodnotící komise takto
piazenou výši ceny zmnit s ohledem na splnní hodnotících kritérií. Ceny budou
vyplaceny v souladu s rozhodnutím hodnotící komise za soutžní projekty
zpracované podle hodnotících kritérií stanovených dle l. 7.1 a tmito Pravidly a
odevzdané v termínu stanoveném harmonogramem.

9.3.

Výplata cen
Výplata cen bude provedena ve výši, která jim bude piznána hodnotící komisí po
ukonení II. fáze a jejím vyhodnocení, a to bu v hotovosti, poštovní poukázkou
nebo bankovním pevodem na úet soutžícího, jehož soutžní projekt byl ocenn.
Zákonné srážky a poplatky pizná a odvede vyhlašovatel.

10.

Harmonogram soutže
Nejpozdji v den vyhlášení aktuálního kola soutže je vyhlašovatel povinen na
www.nic.cz/vip zveejnit harmonogram soutže. Harmonogram soutže mže být
vyhlašovatelem zmnn pouze ze závažných dvod, a to za pedpokladu, že
nebudou zkráceny termíny urené soutžícím pro zasílání návrh soutžních
projekt a zpracování a odevzdání soutžních projekt a jejich osobní prezentaci.
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11.
11.1.

Akceptace soutžních pravidel
Souhlas s Pravidly soutže a závry hodnotící komise
Pihlášením do soutže dle l. 5.1 soutžící vyslovují souhlas s tmito Pravidly a
s rozhodnutími a závry hodnotící komise, která budou v souladu a v jejich rámci
uinna. Rozhodnutí a závry hodnotící komise jsou konené a nelze se proti nim
odvolat.

11.2.

Souhlas se zpracováním osobních údaj
Soutžící souhlasí se zpracováním svých osobních údaj v rozsahu nezbytném pro
úely konání této soutže a jejich uchováním po dobu 3 let od vyhlášení výsledk II.
fáze. Udlený souhlas mže soutžící kdykoliv odvolat, a to dopisem zaslaným na
adresu vyhlašovatele i písemností zaslanou prostednictvím sít nebo služby
elektronických komunikací a podepsané elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu. V pípad, že je udlení souhlasu odvoláno kdykoliv ped
vyhlášením soutžních výsledk a mediální komunikací soutže, platí, že soutžící
ze soutže odstoupil a soutžní projekt se vyluuje z hodnocení. V pípad, že již
hodnocení soutžního projektu probhlo, rozhodne o dalším postupu hodnotící
komise nebo vyhlašovatel.
Soutžící, jejichž zpracované soutžní projekty budou ve II. fázi vyhodnoceny a
budou jim piazeny finanní odmny, souhlasí se zveejnním svého jména,
píjmení, názvu soutžního projektu a informací o nm v rámci propagace soutže a
komunikaních aktivit vyhlašovatele. Tito soutžící zárove souhlasí s poskytnutím
a použitím osobních údaj, které je vyhlašovatel povinen si vyžádat v souvislosti
s plnním povinností stanovených právními pedpisy, zejména zákonem
. 586/1992 Sb., o daních z píjm.

11.3.

Zveejnní návrh soutžních projekt a zpracovaných soutžních
projekt
11.3.1.

Zveejnní návrh soutžních projekt

Vyhlašovatel je oprávnn na svých webových stránkách a prostednictvím
mediálních partner i v rámci další propagace soutže a svých komunikaních
aktivit zveejnit informace o pijatých návrzích soutžních projekt, a to: jméno
autora, název návrhu a jeho zamení a piazené pedpokládané finanní
ohodnocení.
11.3.2.

Zveejnní zpracovaných soutžních projekt

Vyhlašovatel je oprávnn na svých webových stránkách a prostednictvím
mediálních partner i v rámci další propagace soutže a svých komunikaních
aktivit zveejnit informace o výsledcích vyhodnocení zpracovaných soutžních
projekt, a to: název projektu a jeho zamení, autora (autory) projektu a finanní
ohodnocení. Vyhlašovatel je dále oprávnn zveejnit projekt vetn jeho zdrojových
kód. Soutžící je povinen zachovat dostupnost URL, kde je zpracovaný soutžní
projekt umístn, po dobu 12 msíc od data závreného zasedání hodnotící
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komise.

12.
12.1.

Závrená ustanovení
Vyhlášení soutže
Soutž bude vyhlášena prostednictvím
www.nic.cz/vip a jeho mediálních partner.

12.2.

webové

stránky

vyhlašovatele

Odvolání soutže
Vyhlašovatel si ponechává právo vyhlášenou soutž ze závažných dvod odvolat.
Odvolání soutže bude provedeno prostednictvím webové stránky vyhlašovatele
použité pro vyhlášení soutže. Soutžící, kteí podmínky soutže ped jejím
odvoláním zcela nebo zásti splnili, mají právo na pimené odškodnní.

12.3.

Právní rámec soutže
Soutž se ídí platnými právními pedpisy eské republiky.

12.4. Zmna

dokument
Vyhlašovatel je oprávnn kdykoliv zmnit tato Pravidla, jakož i související
dokumenty. Aktuální znní je vždy k dispozici na www.nic.cz/vip. Jakákoliv zmna
tchto Pravidel a souvisejících dokument musí být vyhlašovatelem zveejnna na
www.nic.cz/vip nejmén 3 dny pede dnem úinnosti takové zmny.
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Píloha . 1 – registraní formulá
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