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Soutěžní podmínky 

 

 

Město Milevsko  

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
IČ: 00249831 

 

v y h l a š u j e 

 
v souladu s § 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů, 
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 § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 

 

ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKOU SOUTĚŽ  

 

Centrum města Milevska 
 

 

 

 

 

 

 

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky 

 
V Milevsku dne 19. srpna 2014 
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1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

1.1 Vyhlašovatel 
Název/Jméno:         Město Milevsko 
Sídlo/Adresa:          Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1 
Zástupce vyhlašovatele:  Bc. Zdeněk Herout, starosta města 
Tel/fax:             382 504 102 
E-mail:              zdenek.herout@milevsko-mesto.cz 
IČ:                 00249831 
 

1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek  
Jméno/Název:         Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
Adresa/Sídlo:          Na Lužci 510, 533 41 Lázně Bohdaneč 
Tel/fax:              777 305 130  
E-mail:              janatkam@seznam.cz 
 

1.3 Sekretář soutěže  
Jméno/Název:         Ing. Miroslav Sládek, referent odboru regionálního rozvoje   
Adresa/Sídlo:          Sažinova 843, 399 01 Milevsko 
Tel/fax:             382 504 243 
E-mail:              miroslav.sladek@milevsko-mesto.cz 

 
1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů  

Jméno/Název:         Jaroslav Bolek, referent odboru regionálního rozvoje   
Adresa/Sídlo:          Sažinova 843, 399 01 Milevsko 
Tel/fax:             382 504 225 
E-mail:                jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz 
  

 

2 PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 

 
2.1 Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu prostorového a 
funkčního řešení centra města Milevska. 

 
2.2 Účel a poslání soutěže 

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. 
 

3 DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 

 
3.1 Druh soutěže 
3.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová. 
3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko-urbanistická. 
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 soutěže 

Soutěž bude vyhlášena na profilu zadavatele (https://zakazky.milevsko-mesto.cz/), na 
internetových stránkách vyhlašovatele (http://www.milevsko-mesto.cz/) a na internetových 
stránkách České komory architektů (http://www.cka.cz). 
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3.3 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků 
soutěže 
3.3.1 Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 

rozesláním protokolu o průběhu soutěže  
a) poštovní zásilkou do vlastních rukou, 
b) do datové schránky u soutěžících, kteří jí disponují. 

3.3.2 Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu. 
 
3.4 Jazyk soutěže 
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu musí být 
vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce. 
 
 
4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

 
4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků 
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto 
další podmínky: 
 

a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského 
hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice 
nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace, 

b) neúčastnily se bezprostředně na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže, 
c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem 

soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, 
d) 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, 

e) 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), 

f) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo územní plánování nebo 
autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými 
architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského 
prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo. 

 
4.2 Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů 
4.2.1 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným 

prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.4 těchto soutěžních 
podmínek). Součástí tohoto prohlášení bude uvedení čísla příslušné autorizace a uvedení 
komory, u které je osoba autorizována. 
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí 
každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a) až f). 
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5 SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

 
5.1 Soutěžní podklady poskytované bezplatně soutěžícím  

 
P.01 Upřesňující podmínky zadání ve formátu.pdf. 
P.02 Situace stávajícího stavu (polohopis + výškopis), včetně technické infrastruktury, 

s vymezením hranice řešeného území a vyznačením stanovišť pro zákres do 
fotografií ve formátu .dwg. 

P.03 Situační výkres projektu Švermova (1. Etapa) ve formátu . pdf. 
P.04 Fotodokumentace - historické foto a fotografie pro zákres návrhu dle 6.1.1. 
P.05 Vlastnická mapa ve formátu .jpg. 
P.06 Výsledky dopravního průzkumu. 
P.07 Studie zeleně v okolí kostela ve formátu .pdf. 

 
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě a budou k dispozici v elektronické podobě 
na vyžádání u sekretáře - viz postup podle bodu 5.4 těchto soutěžních podmínek. 

 
5.2 Soutěžní podklady poskytované soutěžícím k nahlédnutí 
Dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt Rekonstrukce sítí a komunikace Švermova ulice 
(I. etapa) je k dispozici na internetovém profilu vyhlašovatele. Na internetových stránkách města je 
dále k nahlédnutí Strategický plán rozvoje města. 
 
5.3 Prohlídka řešeného území 
Prohlídka řešeného území se uskuteční dne 19. září 2014 se srazem účastníků před radnicí na 
náměstí E. Beneše v Milevsku v 10 hod. Prohlídku povede ing. Petr Švára mobil 602 848 072. 
 
5.4 Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů 
Soutěžní podmínky a podklady lze osobně vyzvednout nebo poštou vyžádat u sekretáře soutěže 
na základě vyplněného a podepsaného předávacího protokolu, který je přílohou těchto soutěžních 
podmínek.  
 
 
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 obsahovat: 
 

a)    výkres širších vztahů v rozsahu a měřítku dle uvážení autora ke znázornění       
celkového konceptu urbanistických a dopravních vazeb na území města, 

b) výkres zobrazující navrhované funkční, plošné a prostorové uspořádání řešeného 
území vč. dopravních vztahů v měřítku 1:500, 

c)  urbanistickou situaci s vyznačením materiálového a barevného řešení, zeleně a 
mobiliáře v měřítku 1:500, 

d) zákresy do dvou fotografií z určeného stanoviště dle soutěžního podkladu P.02 a P.04, 
e) axonometrie nebo nadhledová perspektiva řešeného území.  
 
Grafickou část je možno doplnit o volnou prezentaci návrhu ( například charakteristický řez, 

řezopohled územím) dle uvážení autora při zachování maximálního počtu panelů dle 
6.2.2. 
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6.1.2 Grafická část bude provedena ve formátu 70x100 cm nastojato a bude nalepena 
maximálně na čtyřech panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm 
(např. Kapaplast nebo Forex). Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 
7.1 těchto soutěžních podmínek. 

 
6.2 Textová část 
6.2.1 Textová část bude obsahovat objasnění základních principů navrhovaného řešení, 

zaměřené zejména na: 
 

1)   výstižné vysvětlení celkového konceptu řešení území v rámci města, 
2) popis a zdůvodnění navrhovaných principů plošného a prostorového uspořádání 

včetně navrhovaného funkčního využití, 
3)  popis a zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury, 
4)  popis a zdůvodnění koncepce řešení veřejných prostranství a veřejné zeleně, 
5)  popis detailů řešení parteru a mobiliáře, popis materiálového a barevného řešení, 
6)  odborný odhad ekonomické náročnosti včetně možností etapizace, 
7)  výkaz případného záboru soukromých pozemků pro veřejnou infrastrukturu, 
8)   stručnou anotaci návrhu v rozsahu maximálně 300 slov pro účely katalogu soutěže, 

            9)    seznam výkresů grafické části označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem      
                  a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími pořadovými    
                  čísly. 

 
6.2.2 Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 

nepřesáhne 5 stran textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1 těchto 
soutěžních podmínek. 

 
 
6.3 Digitální část 
6.3.1 Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující: 

a)  Grafickou část ve formátu *.pdf (při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu 
v katalogu soutěže. 

b) Průvodní zprávu ve formátu *.pdf.  
6.3.2 CD/DVD s nadpisem „Centrum města Milevska“ bude vloženo do obálky „Autor“. 
 
6.4 Obálka nadepsaná „Autor“ 
6.4.1 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) CD/DVD s nadpisem „Centrum města Milevska“. 
   

6.4.2 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 SOUTĚŽNÍHO 

NÁVRHU 

 
7.1 Závazné označení návrhu a jeho částí 
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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 
„Centrum města Milevska“. 

 
7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu 
 
7.2.1 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. 

7.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných 
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: 

 
Česká komora architektů 

Josefská 6 
118 00 Praha 1 - Malá Strana 

 
7.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území 

mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity 
odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle 
práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto 
postupu dohodne. 

 
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 „Centrum města Milevska“.  
 

8 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

 
8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů 
8.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 8:00 hod. až 

14:00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání dle bodu 12.4 těchto soutěžních podmínek od 
8:00 hod. do 14:00 hod. na podatelnu Městského úřadu na adrese vyhlašovatele. 
 

8.1.2 V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve 
vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve 
stanovené lhůtě. 

 
 
 
9 KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 
9.1 Kritéria hodnocení 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí 
významnosti následně: 

 
- kvalita celkového konceptu řešení území včetně napojení na celý územní celek v rámci  
 širších vztahů, 
- kvalita a reálnost navrhované koncepce dopravní infrastruktury, 
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- kvalita plošného, prostorového a funkčního uspořádání a využití území, 
- ekonomická přiměřenost zvoleného řešení, 
- kvalita architektonicko-urbanistického řešení včetně detailu. 

 
9.2 Důvody pro vyřazení ze soutěže 
 
9.2.1 Porota vyřadí z hodnocení všechny návrhy, které: 

a) nesplňují obsahové požadavky vypsání, 
b) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek, 
c) nedošly v požadovaném termínu, 
d) zřetelně ukazují na porušení anonymity. 
 

9.2.2 Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální 
podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je porota povinna dle § 10 odst. 6 
Soutěžního řádu ČKA vyřadit z hodnocení. Takové návrhy mohou být hodnoceny pouze 
mimo soutěž a nemohou být oceněny. 

 
9.2.3 Porota vyřadí z hodnocení ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami 

požadovány. 
 
 
10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI 

 
10.1 Členové poroty  

 
10.1.1 Řádní členové poroty 
 

Nezávislí na vyhlašovateli : 
 
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - Milevsko 
Ing. arch. Petr Preininger - Praha 
Ing. arch. Petr Uhlík - Praha 
 
Závislí na vyhlašovateli : 
 
Bc. Zdeněk Herout, starosta města  
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města 
 

10.1.2 Náhradníci poroty 
 

Nezávislí na vyhlašovateli : 
 
MgA. Martin Kloda - Praha 
 
Závislí na vyhlašovateli : 
 
Ing. arch. Simona Švecová – architektka města 
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - Chrudim 

     Ing. Petr Švára – vedoucí ORR MěÚ Milevsko 
 
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením 
vyhlašovatele. 
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11 CENY A ODMĚNY 

11.1 Ceny 
1. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč  
(slovy: stotisíc Korun českých),  
2. cena se stanovuje ve výši 80.000,– Kč  
(slovy: osmdesáttisíc Korun českých), 
3. cena se stanovuje ve výši 60.000,- Kč  
(slovy: šedesáttisíc Korun českých) 

 
11.2 Odměny 

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se 
stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 10.000,- Kč  
(slovy: desettisíc Korun českých). 

 
11.3 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 

Vyhlašovatel neposkytuje náhrady výloh spojených s účastí v soutěži. 
 
11.4 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě 
neudělení některých cen a odměn 

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.  

 
11.5 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 
11.5.1 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. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci 
daně. 

11.5.2 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 SOUTĚŽE 

 
12.1 Datum ustavující schůze poroty 

19. srpna  2014 
 

12.2 Datum vyhlášení soutěže  
8. září 2014 

 
12.3 Dotazy 

Lhůta k podání dotazů soutěžícími    24. září 2014       
Zasedání poroty k zodpovězení dotazů  26. září 2014 
Lhůta k zodpovězení dotazů  30. září 2014 

 
12.4 Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími 

Poslední den lhůty k odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 
8) se stanovuje na 3. listopadu 2014  
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12.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty 
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně do dvou 
týdnů od odevzdání soutěžních návrhů. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude 
stanoveno v průběhu soutěže. 

 
12.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 

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

 
12.7 Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí 

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet rozesláním 
protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže. 
 

12.8 Lhůta k proplacení cen a odměn  
Ceny, odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu. 
 

12.9 Lhůta k veřejné výstavě 
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří 
měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. 

 
 
13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Rozpory budou řešeny v souladu s § 13 Soutěžního řádu. 

 
 
14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců 

s podmínkami soutěže 
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, 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 soutěžících s podmínkami soutěže 

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 ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

 
15.1 Autorská práva soutěžících 

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 účely této soutěže 

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

 
15.4 Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu soutěžních návrhů 

Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou 
výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.  

 
15.5 Protokol o průběhu soutěže 
15.5.1 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. 

15.5.2 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. 

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

15.5.4 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  

16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 
Soutěž byla vyhlášena v souladu s § 6 a § 18 zákona 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 § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, 
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 26. dubna 2014. 
 

16.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů 
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 vyhlašovatele. 

 
 
17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi 
poroty, konané  19. srpna 2014 
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 1. září 2014.  
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů  
dopisem ze dne  27. srpna 2014. 
 
 
Příloha: 

-  předávací protokol na soutěžní podklady 


