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1. VYHLAŠOVATEL SOUT ĚŽE 

1.1 Vyhlašovatel  
Jméno: Nadační fond Stránský 
Adresa: Národní 11, Praha 1, PSČ 110 00 
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: MUDr. Martin Stránský 
Tel/fax: 222 075 101 / 224 215 059 
E-mail: stransky@mjs.narodni.cz 
IČ: 27135314 
 
 

1.2 Zpracovatel Sout ěžních podmínek  
Jméno/Název: MUDr. Martin Stránský 
Adresa/Sídlo: Národní 9, Praha 1, 110 00 
Tel/fax:222 075 101 / 224 215 059 
E-mail: stransky@mjs.narodni.cz 
 

1.3 Sekretá ř sout ěže  
Jméno/Název: Lenka Pospíšilová 
Adresa/Sídlo: Národní 11, Praha 1, PSČ 110 00 
Tel/fax: 222 075 101 / 224 215 059 
E-mail: pospisilova@mjs.narodni.cz 
 

1.4 Přezkušovatel sout ěžních návrh ů  
Jméno/Název: Ing. arch. Jitka Brablecová 
Adresa/Sídlo: Velehradská 3, 130 00  Praha 3 
Tel: 724 762 402  

       E-mail: brablecova@ipr.praha.eu 
  
 
 

 
2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 

 
2.1 Předmět sout ěže 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-výtvarného návrhu pomníku dr. Miladě 
Horákové v hlavním městě České republiky Praze, který by měl formou uměleckého díla 
vyjádřit poselství o hodnotě hrdinství nutného pro zachování identity českého národa v 
evropském kontextu a mravních hodnot, jež nás k této existenci opravňují. Mottem pro 
duchovní podstatu tohoto pomníku se mohou stát slova, které doktorka Milada Horáková 
napsala tři hodiny před popravou – vraždou: „Moji nejmilejší, bezradná a zoufalá nejsem - a 
toto nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. ... Mám Vás tolik, 
tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen u Vás. Hrála jsem to snad 
špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle 
Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a 
zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než 
pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím, zase do 
polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. 
Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. 
Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, líbám. S Bohem! Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě 
pevný ruky stisk.... Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou.“  



 

 

Pomník bude umístěn v ulici Sněmovní na tzv. Pětikostelním náměstí, tedy v důstojném 
prostoru v blízkosti Poslanecké sněmovny.  
Odhalení pomníku Milady Horákové se předpokládá v průběhu roku 2015.  
   

 
2.2 Účel a poslání sout ěže 

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která 
splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních 
podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází 
projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedeného díla do užívání 
v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.  
 

3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 

 
3.1 Druh sout ěže 

3.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 
3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko - výtvarná. 
3.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná. 
3.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová. 

 
3.2 Způsob vyhlášení sout ěže 

Soutěž bude vyhlášena ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz),na 
internetových stránkách České komory architektů (http://www.cka.cc), na webových 
stránkách Městské části Praha 1 a na dalších webových stránkách dle možností 
zpracovatele či vyhlašovatele. 
 

3.3 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výb ěru nejvhodn ějšího návrhu a vyhlášení 
výsledk ů sout ěže 

3.3.1 Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 
rozesláním protokolu o průběhu soutěže poštovní zásilkou do vlastních rukou; 

3.3.2 Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu. 
 
3.4 Jazyk sout ěže 

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu 
proto musí být vyhotoveny v českém jazyce. 

 
 
4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

 
4.1 Podmínky ú časti v sout ěži a požadovaná kvalifikace ú častník ů 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které 
splňují tyto další podmínky: 
 

 
a) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání; 
b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem 

soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; 
c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními 

nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu 
soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře 
poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, 
pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na 
členy zastupitelských a správních orgánů; 



 

 

d) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný 
čin nebo disciplinární opatření); 

 
4.2 Podmínky pr ůkazu kvalifika čních p ředpoklad ů 

 
4.2.1 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným 

prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec 6.5. těchto soutěžních 
podmínek). 

4.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí 
každý z členů sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až d). 

4.2.3 Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže 
předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající 
splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a) a d) a to ve lhůtě stanovené ve 
výzvě. 

 
5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

 
5.1 Sout ěžní podklady poskytované sout ěžícím bezplatn ě 
5.1.1 Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické 

podklady ve formátech *.dgn, *.dwg, *.jpg,*.pdf) a jsou k dispozici na webových stránkách 
vyhlašovatele.  

5.1.2 Seznam poskytovaných podkladů: 
 

P.01 Geodetické zaměření řešeného území (polohopis + výškopis) s vymezením 
hranice řešeného území 

P.02 Ortofotomapa 
P.03 Fotografie F1.jpg a F2.jpg pro povinné zákresy 
P.04 Mapa inženýrských sítí 
P.05     Digitální 3d model 
P.06     Ostatní fotodokumentace řešeného území 
 
 

5.2 Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů 
Soutěžní podmínky a podklady budou k dispozici na webových stránkách  
www.nfstransky.cz, www.cka.cz, www.praha1.cz  . 
 
 
 

 
 
6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ 

GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 
6.1 Grafická část 
 
6. 1. 1 Grafická část soutěžního návrhu bude na dvou kapa deskách formátu A1 a bude  
            obsahovat: 

 
a)  situační výkres zachycující navržené řešení v kontextu Sněmovní ulice v měřítku          

1 : 500 
b) axonometrický pohled díla v měřítku 1 : 20  



 

 

c)   zákres návrhu do 2 přiložených fotografií (F1.jpg a F2.jpg) a 1 fotografie dle výběru 
autora na celkové architektonické a výtvarné řešení v prostoru Sněmovní ulice 

d) výkresy pohledů a půdorysů na pomník v měřítku 1 : 10 (v odůvodněných případech 
v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 5). Uvedení měřítka bude součástí dokumentace. 

 
6. 2 Model 
         Maketa návrhu v doporučeném měřítku 1 : 10. 
  
6. 3 Textová část 
 
6. 3. 1 Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, 
zaměřené zejména na 

a)  zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění pomníku v území, 
b) zdůvodnění zvoleného ideového a architektonicko - výtvarného řešení pomníku, 
c) zdůvodnění konstrukce, materiálů, technologií 
d) propočet investičních nákladů 
 

6. 3. 2 Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 
nepřesáhne 2 normostrany textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto 
soutěžních podmínek. 
 
6. 4 Digitální část 

 
6. 4. 1 Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující: 

a)  grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro 
publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže, 

b) textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock)  
6. 4. 2 Nosič (s nadpisem „CD/DVD“ bude vložen do obálky „Autor“. 
 
 
6. 5 Obálka nadepsaná „Autor“ 
 
6. 5. 1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty: 

a) Údaje účastníka / účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem / 
autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo 
odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové 
adresy.  

b) Čestné prohlášení účastníka / účastníků podle odstavce 4.2. 
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže, popř. ID datové 

schránky 
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky 
e) Podepsané prohlášení v příloze č. 1 (v případě, že je účastníkem právnická osoba nebo 

není účastník shodný s autorem). 
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn 

dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít 
smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a aby podle 
ní pak mohla být následně realizována stavba. 

g) Nosič s nadpisem „CD/DVD“ 
 

6. 5. 2 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem 
uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek. 
 
 
 
 



 

 

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUT ĚŽNÍHO 

NÁVRHU 

 

 
7.1 Závazné ozna čení návrhu a jeho částí 
7.1.1 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická 

část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu. 

7.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická 
část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části. 

7.1.3 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická 
část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem 
„Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové“. 

 
 
7.2 Podmínky anonymity sout ěžního návrhu 
 

Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami 
výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani 
jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity. 

 
7.3 Obal návrhu 

Všechny části návrhu (grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou vloženy 
do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Soutěž o návrh pomníku 
dr. Milady Horákové“. Maketa návrhu bude taktéž zabalena do pevného a neporušeného 
obalu s nápisem „Soutěž o návrh pomníku dr. Milady Horákové“. 

 
 
8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

 
8.1 Přípustné zp ůsoby p ředání sout ěžních návrh ů 

Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu od 22.9.2014 – 26.9.2014         
v době mezi 9:00 – 15:00 hod. sekretáři soutěže (viz. 1.3). 

 
 
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 
9.1 Kritéria hodnocení 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí 
významnosti následně: 
- kvalita celkového řešení umístění pomníku v území, 
- komplexní ideově architektonicko - výtvarná kvalita návrhu, 
- hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení (viz 9.2), 
 

 
9.2 Ekonomická kritéria 

Výše investičních nákladů není předem stanovena. Je ponecháno na zodpovědnosti 
autora, jak k této problematice přistoupí. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník 
soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za 
deklarovanou cenu. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která 
povedou k investičním a provozním nákladům rozumným a přiměřeným významu díla.  



 

 

Posouzení ekonomického hlediska návrhů je výlučnou kompetencí poroty jako jedno ze 
tří hodnotících kritérií a bude posuzováno vždy ve vztahu k ostatním kritériím. 
 

9.3 Důvody pro vylou čení ze sout ěže 
9.3.1 Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které 

a) nedošly v požadovaném termínu, 
b) zřetelně ukazují na porušení anonymity, 
c) nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální 

odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrh, a jimiž není návrh zvýhodněn. 
 

9.3.2 Porota může vyloučit z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními 
podmínkami požadovány. 

 
 
10. POROTA A ODBORNÍ ZNALCI 

 
10.1 Členové poroty  

10.1.1 Řádní členové poroty závislí 
     MUDr. Martin Stránský – zastupitel MČ Praha 1; 
     Ing. Pavol Škrak  - radní pro kulturu MČ Praha 1; 

            Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt, sekce detailu města IPR hl. m. Prahy; 
       

10.1.2 Řádní členové poroty nezávislí 
Prof. Jan Hendrych – sochař, vedoucí pedagog AVU v Praze; 
Akad. arch. Jan Kerel – architekt; 
PhDr. Jaromír Zemina – historik umění, teoretik moderního umění; 
Zdeněk Lukeš – architekt, historik architektury; 
 

10.1.3 Náhradníci poroty závislí 
Jan Krejčí, MBA – radní pro finance MČ Praha 1; 
 

10.1.4 Náhradníci poroty nezávislí 
Vit Rozehnal – člen správní rady společnosti OPONA o.p.s. 

 
 
11. CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI 

 
11.1 Ceny  

1. cena se stanovuje ve výši 70.000-Kč  
(slovy: sedmdesáttisíc korun českých),  
2. cena se stanovuje ve výši 35.000,-Kč  
(slovy: třicetpěttisíc korun českých), 
3. cena se stanovuje ve výši 20.000,-Kč  
(slovy: dvacettisíc korun českých). 
 
 

11.2 Podmínky pro p řípadné rozhodnutí o jiném rozd ělení cen a odm ěn, pop řípadě 
neudělení některých cen a odm ěn 

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota 
rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě 
neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do 
Protokolu o průběhu soutěže.  

 



 

 

11.3 Náležitosti zdan ění cen a odm ěn rozd ělených v sout ěži 
11.3.1 Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč 

budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
odvedena správci daně. 

11.3.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a 
zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.  

 
 
 
12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUT ĚŽE 

 
12.1 Datum ustavující sch ůze poroty 20.1.2014, 17.2.2014, 10.3.2014, 7.4.2014 , 26.5.2014, 

16.6.2014 
 
12.2 Datum vyhlášení sout ěže        27.6.2014 
 
12.3 Termín položení dotaz ů účastník ů nejpozd ěji do 31.7.2014 

 
12.4 Termín zodpov ězení dotaz ů účastník ů  

Odpovědi na dotazy soutěžících budou průběžně vyřizovány v termínech 15.7.2014, 
30.7.2014 a 15.8.2014. Na pozdější dotazy nebude brán z řetel. 
 

12.5   Datum odevzdání sout ěžních návrh ů sout ěžícími 
         Datum odevzdání soutěžních návrhů (viz bod 8) se stanovuje do 15:00 hodin dne 26.9.2014  

 
12.6 Datum konání hodnotícího zasedání poroty nejpo zději do 10.11.2014  

  
12.7 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výb ěru nejvhodn ějšího návrhu 

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 
rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti 
pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty. 

 
12.8 Datum uve řejnění výsledk ů hodnocení návrh ů a lhůta ke zp řístupn ění sout ěžních 

návrh ů sout ěžícím k nahlédnutí  
Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na 17.11.2014   
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet rozesláním 
protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže. 

 
12.9 Lhůta k proplacení cen 

Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 20 dnů od rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu. 
 

12.10 Lhůta k ve řejné výstav ě 
          Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří 

měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 
 
 



 

 

13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

13.1 Námitky 
13.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru 

nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu 
postupu poroty. 

13.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je 
podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno 
porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. 

13.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení 
námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, 
s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob 
provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud 
vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti 
podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu a návrh na 
zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

 
13.2 Návrh na zahájení řízení o p řezkoumání úkon ů vyhlašovatele 
13.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů 

od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, 
pokud vyhlašovatel o námitkách nerozhodl.  

13.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího postupu 
stěžovatele se řídí podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. 

 
 
14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUT ĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretá ře, porotc ů a odborných znalc ů s podmínkami sout ěže 

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, porotci a odborní znalci, že 
se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní 
podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.  

 
14.2 Souhlas sout ěžících s podmínkami sout ěže 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže 
jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 

 
 
15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVE ŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

 
15.1 Autorská práva sout ěžících 

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy 
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.  

 
15.2 Svolení k užití autorského díla pro ú čely této sout ěže 

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto 
návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití 
autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však 
vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení 
výstavy na požádání vráceny autorům. 

 
15.3 Souhlas sout ěžících s vystavením sout ěžních návrh ů 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí 
a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.  



 

 

 
 
15.4 Protokol o pr ůběhu sout ěže 
15.4.1 Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená 

předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni 
členové poroty a potvrzuje osoba zapisující. 

15.4.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, 
rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, 
posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení 
jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a 
prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem 
všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli. 

15.4.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, 
jestliže o to tito členové výslovně požádají. 

15.4.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu 
rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou), a zároveň na vědomí 
České komoře architektů. 

 
 
16. USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH 

PODMÍNEK 

 
16.1 Právní p ředpisy, podle nichž se sout ěž koná 

Architektonicko - výtvarná soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze 
dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. 
 

16.2 Odsouhlasení Sout ěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architekt ů 
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na její 
ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou 
k nahlédnutí u sekretáře poroty. 

 
 
17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
17.1 Tyto Sout ěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou  na ustavující 

schůzi poroty, konané 20.1.2014, 17.2.2014, 10.3.2014, 7.4.2014, 26.5.2014, 16.6.2014 
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 23.6.2014 
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů  
dopisem ze dne 26. června 2014 pod č. j. 978 – 2014/Tě/Ze . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PŘÍLOHA č. 1 
 
Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství 
 
Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon) je 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte) 
a/ statutární orgán ve smyslu §85, §101§, §133 a §191 zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) 
b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
        …………………………… 
         PODPIS 


