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Pravidla soutěže Hackathon OpenData 2020 

 

1. Pořadatel Soutěže 

 
1. 1.  Pořadatelem soutěže je: 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, IČ: 27493784 

1. 2.  Hlavní partner soutěže je: 

Královéhradecký kraj, IČ:70889546 spolu s Pardubickým krajem IČ: 70892822 
Město Hradec Králové, IČ: 00268810 

 
1. 3.  Partner soutěže je: 
 
Unicorn Systems a.s.. IČ: 25110853 

Agentura pro podporu podnikání CzechInvest (ESA-BIC Prague), IČ: 71377999 
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, IČ: 62690094 
Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), IČ: 06372562 
CLEO Finance Ltd. IČ: 09962294, 

 

2. Užívané pojmy 

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

Aplikace: veřejně dostupná softwarová aplikace, pro tuto soutěž mobilní nebo webová. 
Soutěžící: fyzické osoby v týmech v počtu od 2 do 4 osob, které splňují podmínky účasti v soutěži. 
Podmínkou soutěže je, že soutěžící bude student střední školy (gymnázium, střední odborná škola a 

střední odborné učiliště), konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Je potřeba se 
prokázat studentským průkazem nebo potvrzením školy při zahájení soutěže dne 25.3.2020. Z účasti 
jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu s Hlavním partnerem či jiným partnerem 
soutěže. 
Výherce: soutěžící v týmech, kteří se dle rozhodnutí poroty umístí na 1. místě, 2. a 3. místě. 
Cena: Výherce (tým) na 1. místě obdrží 10.000 Kč + další hmotné ceny , výherce (tým) na 2. místě 
obdrží 6000 Kč + další hmotné ceny, výherce (tým) na 3. místě obdrží 4000 Kč + další hmotné ceny. 

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. 

  

Odborný garant (mentor) – zajišťuje odbornou a technickou kompetentnost soutěže. Je k dispozici 

všem týmům k odborným konzultacím. 
 
Porota: skupina hodnotitelů aplikací, přihlášených do soutěže. Členy poroty soutěže vybírá a 
jmenuje pořadatel soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při 
hodnocení příspěvků. Členství v porotě soutěže je čestné a není nijak honorováno. 

 

3. Účel a smysl soutěže 

3.1. Účelem je podporovat vznik aplikací, využívajících Otevřená data a Open-Source. Smyslem 
soutěže je rozvoj a zkvalitnění služeb pro společnost a zviditelnění přínosu Otevřených dat a Open-
Source technologií prostřednictvím příkladů dobré praxe. 
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3.2. Soutěž je založena na výběru nejlepších aplikací porotou dle stanovených kritérií (určených v 

čl. 7 těchto pravidel). 

4. Časový rámec soutěže 

4.1. Soutěž se uskuteční 25. 3. 2020 v době od 7:00 hod. – 20:00 hod. na Univerzitě Hradec Králové 
Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, Hradec Králové. Budova J, místnost J8. 
Detailní harmonogram soutěže je uveden v Příloze č.1 k těmto Pravidlům. 
4.2. Oficiální přihlášení do soutěže je stanoveno od 1. 2. 2020 do 18. 3. 2020 23:59 přes registrační 
formulář, který bude zveřejněn na stránkách www.tchk.cz. Maximální počet soutěžících je 40 osob, 

a to dle okamžiku přihlášení. Do registračního formuláře se přihlašují celé týmy. Soutěžit se bude 
v týmech v počtu od 2 do 4 soutěžících. Při registraci celého týmu je třeba uvést vedoucího týmu. 
Stanovuje se maximální počet jedné registrace na soutěžícího a na tým. Soutěžící budou používat 
počítače a vybavení v místě konání, přičemž mohou používat i vlastní počítače a další hardwarové 
vybavení. Připojení na internet (wifi)zabezpečí po celou dobu trvání soutěže Univerzita Hradec 

Králové, Fakulta informatiky a managementu . Soutěžící nejsou oprávněni po dobu trvání soutěže 

vynášet z místa konání soutěže žádné hardwarové vybavení využívané pro řešení zadání soutěže. 
Účastníci jsou povinni pracovat na řešení zadání výlučně v prostorách k tomu určených v místě konání 
soutěže pořadatelem. Pro odborné konzultace budou k dispozici mentoři, kteří budou poskytovat 
konzultace napříč týmy během celé soutěže. Pro všechny týmy budou k dispozici v počtu 6 mentorů. 
Konzultační oblast každého mentora bude představena na úvodu soutěže.  
4.3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a zveřejnění jmen výherců proběhne 25. 3. 2020 v 19:30 
hod. Pokud se výherci nebudou moci zúčastnit slavnostního vyhlášení, budou o výsledcích soutěže 

informování prostřednictvím e-mailu. Výherci bude vyplacena cena do 60 dnů ode dne vyhlášení 
výsledků soutěže, a to na bankovní účet, který uvede pořadateli soutěže vedoucí týmu v registračním 
formuláři při oficiálním přihlášení do soutěže.  
4.4. Všechny výše uvedené výhry budou náležet společně všem členům příslušného týmu, avšak 
pořadatel uzavře příslušnou smlouvu pouze s vedoucím týmu a zašle uvedené výhry na bankovní 
účet určený vedoucím týmu. Následně bude povinností vedoucího týmu se vypořádat s ostatními 
členy týmu. Pořadatel neodpovídá za vypořádání vzájemných vztahů mezi členy týmu ani za řádné 

splnění daňových a obdobných povinností souvisejících se získáním výhry na straně členů týmu.  
4.5. Výhry nejsou právně vymahatelné ani přenositelné. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry 
soudní cestou je vyloučeno.  
 
5. Podmínky účasti pro soutěžící a parametry aplikace 

5.1. Soutěžící se přihlásí do soutěže vyplněním registračního formuláře, který nalezne na stránkách 
www.tchk.cz do 18. 3. 2020 23:59 hod. Podmínkou soutěže je, že soutěžící bude svéprávný student 
střední školy (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoře, vyšší 
odborné školy nebo vysoké školy. Je potřeba se prokázat studentským průkazem nebo potvrzením 
školy při zahájení soutěže dne 25. 3. 2020. 

  
5.2. Webová a mobilní aplikace pro zařazení do soutěže musí splňovat tyto podmínky: 
a) Musí být v českém jazyce. K řešení je dovoleno použít libovolný programovací jazyk.  

b) Musí použít otevřená data. Aspoň část funkcionality musí být postavena na otevřených datech 
nebo sama otevřená data publikovat (pokud aplikace není postavena na otevřených datech, musí 
soutěžící alespoň část použitých dat publikovat jako otevřená data, a to na stejném místě, jako je 

umístěna aplikace, popř. v aplikaci uvést hypertextový odkaz na jejich umístění). Pokud bude 
aplikace využívat data, která nejsou ve formátu otevřených dat, musí se jednat o data veřejně 
dostupná, která lze pro účely aplikace legálně využít, a jejichž podmínky užití umožňují soutěžícímu 
legálně publikovat alespoň část používaných dat jako otevřená data. 
c) Musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  

5.3. Zdrojové kódy webové aplikace budou veřejně dostupné pro další využití zdarma  
5.4. Pořadatel a odborný garant vyhodnotí aplikace, zda splňují pravidla soutěže. Pořadatel si 
vyhrazuje právo aplikace, které pravidla soutěže nesplňují, vyloučit. 
5.5. Otevřená data pro potřeby Hackathon OpenData 2020 budou k dispozici od 25.2.2020 na 
stránkách tchk.cz.  
 
5.6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání 

důvodu.  
 

http://www.tchk.cz/
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6. Práva duševního vlastnictví 

 
6.1 Pokud je výsledek činnosti soutěžícího v rámci soutěže chráněno jako autorské dílo či obdobným 

právním institutem, např. jako umělecký výkon (dále veškeré takové plnění jen „Autorské dílo“) 

zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), 

předáním příslušného plnění v rámci soutěže poskytuje soutěžící (v případě vícečlenného týmu pak 

každý soutěžící, resp. člen týmu) pořadateli bezúplatnou výhradní úplatnou licenci k užití Autorského 

díla. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně (tzn. ke 

všem způsobům užití). Pořadatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Soutěžící tímto 

současně uděluje souhlas Pořadateli k postoupení licence třetí osobě. Pořadatel a soutěžící tímto 

vylučují veškeré nároky na jakoukoli dodatečnou odměnu, na kterou by měl soutěžící v důsledku 

poskytování plnění v rámci soutěže nárok.  

6.2 Pořadatel je oprávněn Autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora 

(a to i pomocí třetí osoba). Pořadatel je rovněž oprávněn Autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit 

jej do díla souborného a dokončit nehotové Autorské dílo (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli 

důvodu soutěžící nedokončí.  

6.3 Tvorba databází je činěna z podnětu pořadatele. Pořadateli tak přísluší zvláštní právo pořizovatele 

databáze. V případě, že by pořadateli toto právo z jakéhokoli důvodu nevzniklo, s předáním či 

zpřístupněním databáze pořadateli je toto právo převedeno na pořadatele.  

6.4 Vylučuje se aplikace ustanovení § 2370 občanského zákoníku, § 2378 až § 2382 občanského 

zákoníku. 

6.5 V případě, že soutěžící vytvoří v rámci soutěže či v souvislosti s ní jiný produkt (či výkon) 

naplňující znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi 

soutěžícím a pořadatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 6., 

zejména pokud se jedná o právo na využití tohoto produktu pořadatelem a o odměnu za vytvoření 

takového produktu. V maximální možné míře umožněné právními předpisy tak pořadatel vykonává 

práva k takovému nehmotnému statku, je mu umožněn jeho převod (či převod příslušných práv) a 

vylučuje se jakákoli dodatečná odměna, je-li možné ji dohodou stran vyloučit. 

6.6 Soutěžící výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že výsledky jeho činnosti může pořadatel 

či jiná osoba, na základě souhlasu pořadatelů, registrovat a chránit zejména jako ochrannou známku, 

průmyslový vzor, patent, užitný vzor či jiným obdobným způsobem, a to ve všech státech bez 

omezení. Pořadatel automaticky uplatňuje svoje práva k jakémukoli takovému plnění, přičemž 

k tomuto není potřeba zvláštní právní jednání soutěžícího.  

 

7. Hodnocení 

7.1. Porota bude v hodnocení aplikací sledovat tato rámcová kritéria: 
a) Využití otevřených dat – do jaké míry byly využity otevřená data; 
b)    Nápad a potenciál nápadu _využitelnost aplikace pro veřejnou sféru 
c)     Kód/Software architektura  
d)     Prezentace  
e)     Funkčnost/Ovladatelnost/UX 

 
Přesnější parametry hodnocení jsou v příloze č.2 tohoto dokumentu. 
 
 
8. Souhlasy a prohlášení soutěžícího 

8.1. Odesláním oficiální přihlášky přes registrační formulář soutěžící prohlašuje, že souhlasí s těmito 

pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na 
soutěži kteréhokoliv ze soutěžících, u kterého má za to, že svým jednáním porušuje pravidla soutěže, 
a to s okamžitou platností. V takovém případě budou členové týmu takto vyloučeného soutěžícího 
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oprávněni pokračovat v soutěži bez tohoto vyloučeného soutěžícího (za předpokladu, že v týmu 

zůstanou alespoň 2 soutěžící).  
 
Pořadatel si vyhrazuje vyloučit jakéhokoli soutěžícího, který svým jednáním poruší právní předpisy. 
V tomto smyslu je zejména zakázáno 
a) používat jakýkoli software (či jiné autorské dílo) v rozporu s jeho licenčními podmínkami či jinak 
v rozporu se zákonem, 
b) svým jednání provádět činnost, která bude znamenat neoprávněný přístup k počítačovému 

programu, databázi či jinému obdobnému nástroji. Výslovně se pak zakazuje jakékoli směřující 
k narušení internetové sítě či jiné poskytnuté infrastruktury. Takové jednání jde zcela k tíži 
soutěžícího a pořadatel upozorňuje, že jakékoli narušení bezpečnosti bude monitorováno a jakékoli 
takové jednání bude předáno k řešení příslušným orgánům. Pořadatel pak není za takové jednání 
soutěžícího odpovědný (jde o zjevný exces mimo soutěž). 
 

 

8.2. Odesláním oficiální přihlášky přes registrační formulář soutěžící bere na vědomí, že pro účely 
organizace soutěže bude pořadatel zpracovávat jeho e-mailovou adresu a jméno a příjmení, rok 
narození, název školy - údaje potřebné k organizaci soutěže, které pořadateli poskytne. 
8.3. Soutěžící soutěže se zavazuje v místě publikace aplikace uvést hypertextový odkaz na otevřená 
data, na základě kterých byla aplikace vytvořena, popř. otevřená data na tomto místě publikovat. 
8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na uveřejnění fotografie výherce včetně jeho jména a příjmení a 

zveřejnění jména organizace, jména a příjmení zástupce organizace a sídla organizace na sociálních 
sítích, médiích a na stránkách pořadatele, hlavních partnerů a partnerů soutěže. Pořadatel si 
vyhrazuje právo průběh celé soutěže zdokumentovat (fotografie) a prezentovat na webových 
stránkách soutěže a pořadatele. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. V případě, že počet přihlášených aplikací je příliš nízký nebo kvalita aplikací nedosahuje 

výjimečné úrovně, má pořadatel právo cenu neudělit. 

9.2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit aplikaci ze soutěže a zpětně odebrat titul z důvodu, že 
aplikace neoprávněně zasahuje do cizích práv. 

9.3. Soutěžící nese plnou odpovědnost za aplikaci. Pořadatel, porota ani žádný z jejích členů 
nepřebírá odpovědnost za aplikace v žádném rozsahu. Pořadatel, porota ani žádný z jejích členů 
neodpovídá za škodu, jinou formu újmy ani za porušení zákona způsobené aplikací. 
9.4. Soutěžící se zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy České republiky a dále veškeré 
podmínky užití jakéhokoliv softwaru, zařízení nebo prostředku, který soutěžící využije v rámci 
soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že bude jednat v souladu s dobrými mravy a takovým způsobem, 
aby svým jednáním neporušil žádná práva třetích osob.  

9.5. Soutěžící prohlašuje, že je držitelem (autorem) případně vykonavatelem všech majetkových a 
jiných práv autora autorského díla, a že je oprávněn poskytnout pořadateli oprávnění k užití díla jako 
autorského díla.  
9.6. Soutěžící zodpovídá za to, že na dílu nebudou váznout žádná práva třetích osob bránící v 
budoucnu pořadateli či hlavnímu partnerovi k užití díla a k výkonu jeho práv.  

9.8. Pořadatel zajišťuje po dobu konání soutěže drobné občerstvení.  
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú., IČ:27493784, Piletická 486/19 Hradec Králové 

(dále jen „pořadatel“) zpracovává jako správce osobní údaje soutěžících soutěže Hackathon 
Opendata 2020 v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:  
 

1. Účel zpracování  Registrace soutěžícího do soutěže a vyhodnocení 

soutěže Hackathon OpenData 2020 a plnění práv a 

povinností vyplývajících z pravidel soutěže v 
souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži  

Rozsah zpracovávaných údajů  Identifikační údaje, kontaktní údaje, fotografie  

Doba zpracování  Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na 
základě registrace do soutěže, a to po dobu trvání 
soutěže a následně na základě oprávněného zájmu 
po dobu nutnou k ochraně práv pořadatele v 

souvislosti se soutěží, tj. po dobu 3 let od ukončení 
soutěže, které se soutěžící zúčastnil.  

Účel zpracování  Prezentace výsledků soutěže Hackathon OpenData 
2020, které se soutěžící zúčastnil, v médiích a 

reklamních materiálech  

Rozsah zpracovávaných údajů  Identifikační údaje, podobizna a případné obrazové 
či zvukové záznamy pořízené v rámci dané soutěže  

Doba zpracování  Osobní údaje pro tento účel zpracovává pořadatel 
na základě plnění podmínek soutěže, resp. na 
základě oprávněného zájmu správce pro 
zpracování osobních údajů, a to po dobu 3 let.  

 
 

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere soutěžící soutěže na vědomí, že má následující 
práva:  

· právo na přístup k osobním údajům,  

· právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,  

· právo na výmaz údajů,  

· právo na přenositelnost údajů,  

· právo žádat omezení zpracování,  

· právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete 

na www.uoou.cz,  

· právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.  

 

Soutěžící soutěže může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na adresu 

pořadatele. 

  

 

V Hradci Králové dne                                                               Podpis:    
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Příloha č.1 – Harmonogram soutěže 

Harmonogram soutěže 

•   7:00 –   7:30   registrace týmů, občerstvení 

•   7:30 –   8:00   zahájení, návrhy možných výstupů 

•   8:00 – 12:00   programování 

• 12:00 – 12:30   oběd 

• 12:30 – 17:00   programování, občerstvení 

• 17:00 – 19:00   prezentace aplikací 

• 19:00 – 19:30   hodnocení aplikací 

• 19:30 – 20:00   vyhlášení výsledků 

 

 

 

Příloha č. 2 – Způsob hodnocení 

 

Navržená pravidla 

Otevřená data     

• Využití otevřených dat 

Nápad a potenciál nápadu pro veřejnou sféru    

• Potenciál uživatelů? 
• Originalita nápadu 
• Využitelnost pro veřejnou sféru 

Zdrojový kód 

• Členění kódu 

• Předpoklad pro rozšíření 
• Software architektura 

 

Prezentace 

 

Funkčnost/Ovladatelnost/UX 

• Uživatelská přívětivost 
• Počet, logika a uspořádání funkcí 
• Aplikace funguje/nefunguje 
•  

 

Každý z 6 porotců bude mít 100 bodů, které bude mít možnost rozdělit mezi týmy. V případě, že 

bude týmů vyšší počet než 10, má pořadatel právo před zahájením soutěže zvýšit počet bodů, který 
bude mít každý porotce k dispozici pro rozdělení.  Hodnocení bude probíhat rozdělením bodů mezi 
jednotlivé týmy a body následně zaznamenány. Jedno hodnotící kritérium bude ohodnoceno 
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maximálně 5 body. Vítězem je projekt, který získal nejvíce bodů a zároveň splnil podmínky soutěže 

výše. 

 

Změna pravidel vyhrazena. 


