
  
 

PODMÍNKY SOUTĚŽE WERK DESIGN 
 

1. Úvodem 
 
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 
18050646, zapsaná v oddílu B, vložce 146, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen 
„Třinecké železárny“), vyhlašuje u příležitosti svého 180. výročí designérskou soutěž s názvem WERK DESIGN o nejlepší 
návrh spotřební věci či designového doplňku (dále jen „soutěž“).  
 
Soutěží chceme dát prostor inovativním námětům k užití industriálního materiálu ve zcela nových a nečekaných 
kontextech a povýšit jej na objekty vysoké estetické úrovně.  
 
Třinecké železárny, organizátor soutěže, kterým místní ve svém dialektu (historicky ovlivněném němčinou) neřeknou 
jinak než Werk, patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice a jsou dnes významným 
exportérem oceli do celého světa. 
 
Původním výrobním sortimentem Třineckých železáren byla kamna, plotny, kuchyňské pece, lité nádobí, smaltované 
hrnce, schodiště, balkonové mříže, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. V současné době Třinecké železárny 
vyrábí především dlouhé válcované výrobky – kolejnice, válcovaný drát, válcované tyče, lité a válcované polotovary, 
bezešvé trubky a taženou ocel. Významné jsou také navazující produkty dceřiných obchodních společností Třineckých 
železáren, především řetězy, šrouby, pružiny, lana a ocelové tkaniny. 
 
Ocel vyrobená v Třineckých železárnách je oporou staveb, jako jsou střešní konstrukce Olympijského stadionu v Berlíně 
nebo mrakodrap Highlight v Mnichově, válcovaný drát z Třineckých železáren je ve skulptuře zdobící střechu Tančícího 
domu v Praze. Kolejnice z Třineckých železáren naleznete na železnicích v Kanadě, Polsku, Dánsku, Švýcarsku nebo na 
železniční trati vedoucí napříč Egyptem. Ocelová ložiska, převody, pružiny, osy a další komponenty naleznete 
v automobilech téměř všech značek; jedním z konkrétních příkladů jsou brzdové třmeny. Z válcovaných drátů 
vyrobených v Třineckých železárnách se po dalším zpracování vyrábějí také předměty denního užití, jako jsou 
přihrádky, oplocení, pružiny do matrací nebo nákupní vozíky. 
 

2. Cíle soutěže  
 
Hledání dialogu mezi standardními výrobky Třineckých železáren a mladými tvůrčími a neotřelými nápady a jejich 
společné uplatnění v oblastech produktového designu, nábytkářství, designu interiéru, fashion designu, prostorové 
tvorby a dalších. Nejlepší koncepty mohou být postoupeny do komerční či sériové výroby. Nacházení nových nápadů 
a přístupů a uplatnění v nových oborech chápeme jako výzvu a příležitost k posouvání hranic železárenské produkce. 
 

3. Předmět soutěže 
 
Vytvoření vizuálního návrhu spotřební věci či smysluplného designového doplňku z výrobků Třineckých železáren, 
zejména válcovaného drátu, kolejnic, bezešvých trubek, kruhové, ploché, čtvercové ocele, šroubových pružin, řetězu, 
drátěné tkaniny a dalších. 
 
Celé portfolio produktů Třineckých železáren je ke stažení na stránkách soutěže http://werk-design.cz/. 
 
Může však také jít o kombinaci s dalšími materiály, jakými jsou dřevo/plast/sklo/laminát a další materiály používané v 
produktovém designu, a to v poměru alespoň 60 % materiálu z produkce Třineckých železáren a nejvíce 40 % dalšího 
materiálu. 
 
Může jít o ryze umělecký objekt, předmět z oblasti produktového designu, interiérového designu, nábytkářství, fashion 
designu či designu pro děti, nebo předmět určený pro domov nebo komerční prostory.  
 
Naopak méně preferovány, avšak nikoliv zcela vyloučeny, jsou objekty městského mobiliáře. 
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U všech předmětů přihlášených do soutěže (dále jen „soutěžní práce“) je podmínkou jejich úspěchu v soutěži 
uplatnitelnost a použitelnost v praxi. Uvítáme možnost jejich výroby, budou-li k tomu vybrány v rámci Hutnického dne 
2019 (4.5.2019 ve venkovních prostorách areálu Werk Arény v Třinci). Toto se vztahuje zejména na soutěžní práce 
vyrobené kováním nebo svářením, příp. ohýbáním drátů. 
 
 

4. Komu je soutěž určena 
 
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, zejména kreativního zaměření, a 
ostatní mladí tvůrci (dále jen „účastníci“).  
 
Účastníky mohou být ti, kteří ke dni vyhlášení soutěže ještě nedosáhli 31 let, a současně mají trvalý pobyt nebo 
přechodné bydliště nebo adresu pro doručování na území České republiky.  
 
Účastník v přihlášce do soutěže uvede, zda se přihlašuje jako (i) student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nebo 
(není-li takovým studentem) jako (ii) mladý tvůrce do 30 let. 
 
Je-li účastník přihlášen jako student, nesmí být soutěžní práce dílem vytvořeným studentem ke splnění školních nebo 
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole, kterou studuje; informace o této škole však bude 
v souvislosti s jeho účastí v soutěži uvedena.  
 
Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. 
 
 

5. Kategorie 
 
Soutěž proběhne v jediné soutěžní kategorii s názvem 
 
„studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol a mladí tvůrci do 30 let“. 

 
 

6. Ocenění vítězných soutěžních prací 
 
Účastník, který se umístí na 1. místě obdrží odměnu 50.000,- Kč, na 2. místě obdrží odměnu 30.000,- Kč a na 3. místě 
obdrží odměnu 20.000,- Kč.   
 
Všechny výše uvedené odměny jsou uváděny v částkách před jejich zdaněním.  

 
Odměna v její výši nad 10 000,- Kč podléhá srážkové dani ve výši 15 % na základě § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů; daň jsou povinny odvést Třinecké železárny, a tedy účastník obdrží odměnu sníženou 
o tuto srážkovou daň.                                 

 
 

7. Způsob odevzdání soutěžní práce 
 
Každá soutěžní práce se skládá z přihlášky a jejích 3 příloh: 
 
Přihláška 
Každý z účastníků vyplní elektronickou přihlášku do soutěže, která je zveřejněna na webových stránkách http://werk-
design.cz/. Chce-li účastník přihlásit více soutěžních prací, musí podat samostatnou přihlášku, včetně všech příloh, pro 
každou z těchto soutěžních prací.  
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Účastník je zařazen do soutěže v momentě, kdy prostřednictvím webových stránek http://werk-design.cz/ podá 
přihlášku, řádně vyplněnou v souladu s těmito podmínkami, včetně všech příloh, a obdrží potvrzovací e-mail 
Třineckých železáren na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce.  
 
 
Příloha 1: TEXTOVÁ ČÁST– OBHAJOBA 
Ve formátu pdf, max. rozsah 2 strany o velikosti A4. Obhajoba musí obsahovat jméno a příjmení účastníka, případně 
krátký životopis, fotografii (neposílejte v případě, že nesouhlasíte s jejím zveřejněním), produkt/produkty Třineckých 
železáren vybrané k vytvoření konceptu + popis dalších použitých materiálů, předpokládaný rozměr výrobku/objektu 
(alespoň orientační), objasnění východisek při tvorbě konceptu, způsob jeho využití v praxi. 
 
Příloha 2: PREZENTACE  
Ve formátu pdf, max. rozsah 3 strany o velikosti A4. Prezentace musí obsahovat skicy, studie a/nebo vizualizace 
soutěžní práce. Max. velikost souboru 30 MB, rozlišení vložených obrázků alespoň 200 dpi. Pokud účastník disponuje 
výkresovou dokumentací, prosíme o její připojení, není však podmínkou účasti.  
 
Příloha 3: PREZENTAČNÍ POSTER/PLAKÁT 
Ve formátu jpg, png nebo pdf, 1 strana na výšku o velikosti A3. Prezentační poster/plakát musí znázorňovat soutěžní 
práci zakomponovanou do volitelného prostředí, může být libovolně výtvarně ztvárněný. Max. velikost souboru 10 MB, 
rozlišení min. 200 dpi.  
 
Přihláška včetně prostoru pro nahrání příloh jsou umístěny na webových stránkách soutěže http://werk-design.cz/ 
ode dne 01.09.2018 až do uzávěrky.  
 
Uzávěrka přihlášek, a tedy poslední den, v němž může účastník podat přihlášku do soutěže, je den 15.01.2019. 
 
 

8. Uzávěrka přihlášek 
 
15.01.2019 ve 24:00 hodin 
 
 

9. Porota 
 
Soutěžní práce bude hodnotit a o umístění účastníků rozhodovat porota, složená ze 2 renomovaných designérů a 3 
členů vedení Třineckých železáren. Konkrétní seznam osobností bude zveřejněn na stránkách soutěže http://werk-
design.cz/ během měsíce září 2018.  
 
 

10. Kritéria hodnocení 
 
Porota soutěže bude hodnotit především nápaditost, originální přístup zvoleného řešení, u spotřebních výrobků také 
funkčnost a ergonomii, estetickou hodnotu, vliv produktu na životním prostředí a také celkovou úroveň a kvalitu 
soutěžní práce. 
 
 

11. Výsledky a slavnostní předání cen  

O výsledcích soutěže budou účastníci informováni do 30.03.2019 prostřednictvím e-mailu a telefonického kontaktu, 
které uvedli v přihlášce. Výsledky budou také zveřejněny na webových stránkách http://werk-design.cz/.  

Slavnostní vyhlášení výsledků, vítězů soutěže a udílení cen účastníkům, kteří se v každé z kategorií umístili na 1. až 3. 
místě, se uskuteční v rámci slavnostní vernisáže v Muzeum Třineckých železáren a města Třince na začátku května 
2019. 

http://werk-design.cz/
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Ještě předtím, dne 4. května 2019 v rámci Hutnického dne (kulturně-společenská akce organizovaná Třineckými 
železárnami pro širokou veřejnost), v rámci propagace této slavnostní vernisáže, budou mít účastníci soutěže, které 
k tomu vybere porota, ve venkovních prostorách Werk Arény v Třinci, ulice Frýdecká 201, možnost předvést výrobu 
předmětů – svých soutěžních prací nebo alespoň ukázky této výroby.  

O termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a o dalších podrobnostech tohoto vyhlášení jakož i případné 
možnosti předvést výrobu soutěžních prací, jak je popsána výše, budou vítězové soutěže a další její příslušní účastníci 
informováni v dostatečném předstihu e-mailem a telefonicky dle údajů, které uvedli na přihlášce.  

Odměnu vždy přebírá účastník osobně nebo jím pověřený zástupce.  
 

12. Autorskoprávní ujednání 

Účastník podáním přihlášky uzavírá s Třineckými železárnami licenční smlouvu, kterou poskytne Třineckým železárnám 
nevýhradní oprávnění vyrobit 2 předměty podle jeho soutěžní práce a každý z těchto předmětů (dále jen „Předmět“) 
dále užívat všemi způsoby bez účelového, časového a územního omezení.  
 
Licence podle této licenční smlouvy vznikne okamžikem, kdy Třinecké železárny zahájí výrobu alespoň jednoho 
Předmětu; v takovém případě náleží účastníkovi odměna za licenci ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 
Nevznikne-li licence do 31.12.2019, licenční smlouva zaniká.  
 
Účastník se účastí v soutěži zavazuje, že umístí-li se jeho soutěžní práce na 1., 2. nebo 3. místě, uzavře s Třineckými 
železárnami, bude-li k tomu Třineckými železárnami vyzván, licenční smlouvu dle jejich návrhu, kterou poskytne 
Třineckým železárnám výhradní licenci k užívání soutěžní práce, včetně výroby a užívání výrobků podle této soutěžní 
práce, a to všemi způsoby bez účelového, časového a územního omezení (dále jen „Licenční smlouva“) a za úplatu ve 
výši 10 % z částky odměny (viz bod 6. výše), kterou účastník získá podle umístění v soutěži. Licenční smlouva ukončí 
licenční smlouvu podle předchozích odstavců a bude se vztahovat také na Předměty.  
 
Licenční smlouva bude s účastníkem uzavřena vždy bez nadbytečných odkladů na výzvu Třineckých železáren, bude-li 
učiněna, v návaznosti na rozhodnutí odborné poroty; Licenční smlouvu vždy podepisuje účastník nebo jeho zákonný 
zástupce. 
 
Třinecké železárny si vyhrazují právo do 30.06.2019 oslovit vybrané účastníky, jejichž soutěžní práce se neumístily na 
1., 2. ani 3. místě, s nabídkou licenční smlouvy.  
 
Účastník se zavazuje, že do dne 30.06.2019 nebude svou soutěžní práci jakkoliv užívat, zejména k propagačním, 
reprezentačním či výdělečným činnostem, ani nepřevede či jinak neposkytne či nezřídí majetková či jiná práva k této 
soutěžní práci třetí osobě. Po tuto dobu též není účastník oprávněn jednat či zahájit jednání s třetí osobou, jehož 
předmětem je anebo by bylo zřízení takových práv třetí osobě.  
 

13. Prohlášení a souhlas účastníka soutěže 

Účastník odesláním přihlášky do soutěže podle bodu 7 těchto podmínek stvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, 
souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 

Účastník je oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastních tvůrčích činností, když při 
jeho zhotovení se zdržel jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, zejména do práv autorských a jiných práv ve smyslu 
zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Přihlášením soutěžní práce účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá 
práva související se soutěžní prací a že k ní v době odeslání přihlášky nikdo jiný nemá žádná práva.  

Účastník souhlasí s tím, že přihlášená soutěžní práce může být Třineckými železárnami bez nároku na odměnu užívána 
všemi způsoby k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, pro všechny státy světa, bez časového omezení, 



  
 

zejména  může být uveřejněna na webových stránkách soutěže http://werk-design.cz/, na facebookovém profilu 
soutěže, jakož i na webových stránkách Třineckých železáren www.trz.cz, a že jí Třinecké železárny mohou dále 
postoupit ke stejným účelům a ve stejném rozsahu práv  třetí osobě a že může být touto třetí osobou takto použita. O 
tomto postoupení třetí osobě budou Třinecké železárny účastníka bez zbytečného prodlení informovat. 

Účastník a Třinecké železárny budou postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně 
smírným jednáním. Případné spory, které se nepodaří uzavřít smírně v rámci tohoto jednání, budou řešit obecné soudy 
České republiky. Práva a povinnosti účastníka a Třineckých železáren spojená s těmito pravidly a s účastí účastníka 
v soutěži se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.   

Třinecké železárny nenesou odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou účastníkovi, včetně jeho prodlení při výkonu 
jeho práv, která mu ze soutěže plynou, a nejsou jakkoliv povinny ji účastníkovi nahradit či odčinit v případě, že bude 
způsobena tím, že nebylo možné účastníka soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese a/nebo mobilním 
telefonu uvedeném v přihlášce, zejména pro nesprávnost či nefunkčnost takové e-mailové adresy a /nebo telefonního 
čísla. Účastník bere na vědomí, že nevykoná-li včas a řádně právo, které mu plyne z těchto podmínek, toto právo zaniká, 
nebude-li mu Třineckými železárnami opětovně přiznáno. Třinecké železárny nenesou odpovědnost za újmu, která 
účastníkovi vznikla při přenosu dat po internetu anebo v jeho souvislosti; účastník bere na vědomí, že tento přenos 
není zabezpečen. 

Účastí v soutěží účastník prohlašuje, že se seznámil s „Informací o zpracování osobních údajů pro účastníky soutěže 
WERK DESIGN“, která je účastníkům dostupná jako samostatný dokument na internetových stránkách soutěže 
http://werk-design.cz/.  
 
 

14. Výhrada Třineckých železáren 
 
Nebude-li přihláška vyplněna řádně v souladu s těmito podmínkami nebo bude-li mít jiné vady, Třinecké železárny 
zašlou účastníkovi e-mail, ve kterém ho upozorní na nedostatečně vyplněnou přihlášku; v případě, že účastník 
neodstraní nedostatky přihlášky ani do termínu uzávěrky, tedy do 15.01.2019, považuje se jeho přihláška za 
nevyplněnou řádně a jeho účast v soutěži nevzniká.  
 
Mimo výše uvedené si Třinecké železárny vyhrazují právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých 
přihlášek a právo vyloučení kteréhokoliv účastníka z důvodu vad přihlášky či porušení některého z pravidel soutěže či 
jiného porušení povinnosti účastníka. 
 
Třinecké železárny si vyhrazují právo soutěž zrušit a právo zdržet se vyhlášení kteréhokoliv umístění, resp. umístit 
soutěžní práce jen na některá z nich.  
 
Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání se účastníka.  
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15. Co jste možná o Třineckých železárnách nevěděli 
 
Tradice Třineckých železáren sahá až do roku 1839. Dnes jsou produkty vyváženy do více než 60 zemí všech světadílů. 
 
V roce 1906 zprovoznily Třinecké železárny první elektrifikovanou válcovací trať na světě. 
 
Za dobu svého fungování vyrobily Třinecké železárny více než 180 milionů tun oceli. 
 
Nejprodávanějším výrobkem Třineckých železáren je válcovaný drát. V roce 2017 se ho prodalo 994 tisíc tun. Při 
průměru 5,5 mm by tento drát spojil 13x Zemi s Měsícem.  
 
Součástí podnikatelského programu Třineckých železáren je po řadu let program ochrany životního prostředí a četné 
aktivity na podporu regenerace okolních beskydských lesů. 
 
 
Veškeré informace potřebné k soutěži jsou uvedeny na webu soutěže http://werk-design.cz/ 
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