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T É M A
Téma soutěže je zaměřeno na kosmické technologie, na vývoj a výzkum, který s kosmem souvisí  
a jehož dopady pro život  jsou významné. Některé z těchto projektů jsou přímo podpořeny Techno-
logickou agenturou ČR, některé jsou realizovány významnými řešiteli projektů. 

Cílem soutěže je vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a ma-
teriály, které nám umožňují zkoumat a měnit náš svět, odpoutat se od Země, překonávat hranice 
donedávna považované za nepokořitelné. 

„Mladí lidé mají fantazii bez pout, nezatíženou konvencemi ani uměleckými a ani společenskými. 
Digitální technologie jim dobře slouží a umožňují jim tvořit a svobodně rozvíjet jejich kreativitu. 
A to je přesně to, co příští generace budou nutně potřebovat - tvůrčí přístup k novým výzvám. Proto 
malujte, pište, kreslete, tiskněte, modelujte, animujte, použijte neobvyklé materiály či metody, buďte 
úplně svobodní, tvořte,“ řekl  Petr Očko, předseda TA ČR. 

Jediným omezením jsou rozměry.  Z kapacitních důvodů můžeme vystavit pouze obrazy či fotografie 
předmětů a plastik do velikosti formátu A2 (42 x 60 cm). Vítězné práce pak vystavíme bez ohledu 
na to, zda půjde o obraz či předmět.   
Na adresu TA ČR zasílejte díla dvourozměrná. Trojrozměrné předměty si ponechte, nafoťte 
je a doručte jejich fotografie. Všechny práce bude posuzovat odborná porota.  

Soutěžní témata: 
Cesty do kosmu – doprava, rakety, družice, stanice, možnosti adaptace člověka
Roboti, roboty, automaty a AI ve vesmíru
Co nám dal a jak nás ovlivnil kosmický výzkum u nás dole na Zemi
Život ve vesmíru

P R A V I D L A
Každé dílo musí být čitelně označeno následujícími údaji:

jméno a příjmení autora   .   název díla   .   kategorie soutěže – školní, univerzitní   .   téma díla – jedno 
z uvedených   .   kontakt (adresa,  e-mail,  telefon)    .   škola, v rámci které dílo vzniklo



Díla bez těchto údajů mohou být ze soutěže vyřazena. 
Zařadit je možno pouze díla, která nebyla dosud oceněna v žádné jiné soutěži. 
P Přijímány jsou originály, v případě digitálních realizací data v obvyklých formátech např. Windows 
Media Video apod.  
Zásilku označenou textem "Literární a výtvarná soutěž" zasílejte na adresu: 
Technologická agentura ČR, Evropská  1692/37, 160 00 Praha 6, Leoš Kopecký, nejpozději 
do 30.11.2018. Kontaktní osoba: Leoš Kopecký, kopecky@tacr.cz  

Autoři oceněných prací budou o výběru informováni e-mailem do  20.12.2018, informace o výsled-
cích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Technologické agentury ČR. 

O S T A T N Í 

C E N Y

K A T E G O R I E

V každé kategorii budou 
odbornou porotou oceněna 
tři nejlepší díla.

  – školy libovolného zaměření 
 – umělecké, odborné a další

 - status vysoké 
 - školy jakéhokoli oboru a zaměření

ŠKOLNÍ

UNIVERZITNÍ

Zaslaná díla se nevracejí. Technologická agentura ČR si vyhrazuje právo se zaslanými díly volně 
disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. 
při řádném uvedení jména autora. 

Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně výhradní licenci k užití díla v neo-
mezeném rozsahu s řádným uvedením autorství.  
 



Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoliv změnit. V takovém případě pozbývá účinnosti 
předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly

Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním díla do soutěže projevuje 
souhlas s těmito podmínkami. 

Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. 
Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže. 

Svým přihlášením do soutěže – zasláním díla a uvedením požadovaných údajů uděluji souhlas 
Technologické agentuře ČR se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem vyhodnocení 
soutěže, vyhlášení jejích výsledků a následného zveřejnění díla. Právním základem pro zpracování 
osobních údajů subjektu údajů se stává tento souhlas se zpracováním osobních údajů. Technolo-
gická agentura ČR subjekt údajů dále informuje: - podle čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR o existenci 
práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva 
na přenositelnost údajů. - podle čl. 13 odst. 2 písm. c) GDPR o existenci práva odvolat kdykoli sou-
hlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvolá-
ním. - podle čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu - podle 
čl. 15 až 22 GDPR o právu na opravu, právu na výmaz, právu na omezení zpracování, právu na pře-
nositelnost údajů, právu vznést námitku, oznamovací povinnosti správce ohledně opravy nebo 
výmazu osobních údajů nebo omezení -zpracování a právu subjektu údajů nebýt předmětem žád-
ného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - o době uchování osob-
ních údajů v délce 5 let.

ORGANIZÁTOREM SOUTĚŽE JE TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR.


