
 

 

Pravidla soutěže Na stojáka: neziskovky v digi světě 

 

1. Pořadatel Soutěže 

1. 1. Pořadatelem soutěže je Nadace Open Society Fund Praha (dále “Nadace OSF”), IČ: 476 11 804, zapsaná v 

nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170. 

2. Užívané pojmy 

2.1. Slova uvedená velkým písmenem mají pro účel Soutěže dále uvedený význam: 

Soutěž: soutěž Na stojáka: neziskovky v digi-světě. 

Na stojáka: umělecká forma komedie, tzv. stand-up comedy, kdy stand-up komik účinkuje ve stoje před publikem a 

mluví přímo na něj. Komik nejčastěji vypráví příběhy a monology, na které potom navazují krátké vtipy na 

"posilněnou". 

Soutěžící: fyzické osoby (včetně týmů) a právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle čl. 5. těchto 

pravidel. 

Výherce: Soutěžící, kteří se dle rozhodnutí Hodnotící komise umístí na 1., 2. a 3. místě. 

Cena: Výherce na prvním místě obdrží 60000,-, na druhém místě 50000,- a na třetím místě 40000,-. 

Otevřená data: data, která jsou dostupná na internetu ve strojově čitelné podobě, jejichž podmínky užití umožňují je 

volně využívat, a to včetně různých softwarových aplikací. Jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade 

zbytečné technické či jiné překážky. 

Open-Source: software, poskytnutý s otevřeným zdrojovým kódem a s licencí specifikující, jaká práva k otevřenému 

kódu získá jeho uživatel, a jak s ním může nakládat. Zdrojový kód, licence a základní dokumentace popisující software 

musí být dostupné na veřejné webové stránce nebo na veřejně dostupném softwarovém repozitáři jako je GitHub, 

Bitbucket, apod. 

Hodnotící komise: skupina hodnotitelů, hodnotící jednotlivé myšlenky, nápady před samotným výstupem. Členy 

Hodnotící komise Soutěže vybírá a jmenuje Pořadatel Soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému 

střetu zájmů při hodnocení soutěžících. Členství v Hodnotící komisi Soutěže je čestné a není nijak honorováno.  

3. Účel a smysl Soutěže 

3.1. Účelem je podporovat vznik civic tech, využívajících Otevřená data a Open-Source.  

3.2. Smyslem soutěže je rozvoj a zkvalitnění neziskových a občanských služeb pro společnost a zviditelnění přínosu 

práce s daty, specificky pak Otevřených dat a Open-Source technologií prostřednictvím příkladů dobré praxe. 

3.3. Smyslem soutěže je podpora digitalizace neziskového sektoru, občanské společnosti obecně. 

3.3. Soutěž je založena na výběru nejlepších nápadů Hodnotící komisí dle stanovených kritérií (určených v čl. 6 těchto 

pravidel). 

4. Časový rámec Soutěže 

4.1. Přihlášení do soutěže se uskuteční v době od  1. 9. 2020 do 25. 10. 2020. 

4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno do 25. 10. 2020 23:59 přes registrační formulář na www.osf.cz. 

4.3. Maximálně osm nejlepších vybraných myšlenek a nápadů bude mít možnost vystoupit formou na stojáka dne 18. 

listopadu 2020 v rámci Civic Tech Open. Výherci bude vyplacena Cena do 20 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže, 
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a to na bankovní účet, který uvede pořadateli Soutěže v registračním formuláři při oficiálním přihlášení do Soutěže (dle 

čl. 5.3.). 

5. Podmínky účasti pro Soutěžící 

5.1. Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit s jednou myšlenkou či nápadem.  

5.2. Soutěžící se přihlásí do Soutěže vyplněním registračního formuláře na www.osf.cz do 31. 10. 2020 23:59 hod. 

5.6. Soutěžící pro zařazení do Soutěže musí splňovat tyto podmínky: 

a) Musí soutěžit v českém jazyce.  

b) Myšlenka či nápad přihlášený do Soutěže je neziskový. Pokud autorem/vlastníkem nápadu či myšlenky není 

nezisková organizace, autor/vlastník musí prokázat, že na v dané věci spolupracuje s nekomerčním sektorem 

a současně cílem myšlenky či nápadu není finanční zisk. Může jít o prokazatelnou spolupráci s nestátní 

neziskovou organizací, státem – veřejnou správou, samosprávou, s akademickým, výzkumným pracovištěm 

nebo příspěvkovou organizací. 

5.7. Soutěžící myšlenka či nápad bude hodnocena dle uvedených kritérii: 

1. Společenský dopad – realizace myšlenky či nápadu a jeho využití má prokazatelný pozitivní společenský 

dopad.  

Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké 

poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím 

naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který 

prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní 

kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací. 

2. Otevřená data – myšlenka či nápad pracuje s otevřenými daty 

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama 

Otevřená data publikovat. 

3. Občanská participace – realizace myšlenky či nápadu prokazatelně posiluje aktivní občanství 

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl 

daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). 

Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které 

bude hodnoceno na základě poskytnutých informací. 

4. Aktuálnost 

Aktuálností se rozumí nakolik je nápad či myšlenka relevantní a originální ve vztahu k současným trendům, 

společenským problémům, technologickému a společenskému pokroku. 

5. Proveditelnost 

Proveditelností se rozumí obecně reálnost realizace nápadu či myšlenky. Proveditelnost či reálnost chápeme 

jako reálnou možnost zpracování na základě dostupných dat a technologií. 

5.8. Pořadatel vyhodnotí přijaté nápady či myšlenky, zda splňují pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo 

Soutěžící, které pravidla Soutěže nesplňují, vyloučit. 

6. Hodnocení  

6.1. Hodnocení myšlenek a nápadů je dvoukolové.  
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6.2. První kolo hodnocení provádí Hodnotící komise. Druhé kolo se uskuteční v rámci večera Civic Tech Open 18. 

listopadu v přímém přenosu, kde hodnocení bude zajištěno online prostřednictvím veřejného hlasování. 

7. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího 

7.1. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže a současně, 

že je autorem nápadu či myšlenky nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění myšlenky 

či nápadu. 

7.2. Odesláním oficiální přihlášky dle čl. 5.3. Soutěžící souhlasí s uveřejněním hypertextového odkazu na webových 

stránkách www.osf.cz včetně uvedení autora (autorů) nápadu či myšlenky. 

7.3. Odesláním oficiální přihlášky formou webového formuláře dle čl. 5.3. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely 

organizace soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho e-mailovou adresu případně další údaje potřebné k organizaci 

Soutěže, které Pořadateli poskytne. Souhlas je možné písemně odvolat ovšem s následky nemožnosti pokračování v 

Soutěži. Soutěžící má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

7.4. Výherce se zavazuje, že v případě ocenění uvede v místě publikace nápadu či myšlenky, že byla oceněna v Soutěži 

Společně otevíráme data, pořádané Nadací OSF. 

7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení fotografie Výherce včetně jeho jména a příjmení a zveřejnění jména 

organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace Výherce na sociálních sítích Facebook, Twitter a 

Instagram a na stránkách www.osf.cz a materiálech Nadace OSF. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. V případě, že počet přihlášených myšlenek či nápadů je příliš nízký, nebo jejich kvalita nedosahuje výjimečné 

úrovně, má Pořadatel právo Cenu neudělit. 

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžící ze Soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že Soutěžící neoprávněně 

zasahuje do cizích práv. 

8.3 Soutěžící nese plnou odpovědnost za myšlenku či nápad, který do Soutěže přihlásí. Pořadatel, Hodnotící komise 

ani žádný z jejích členů nepřebírá odpovědnost za přihlášené myšlenky či nápady v žádném rozsahu.  
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