Vážený pan
JUDr. Jaroslav Kubín
Starosta Rožnova pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
V Praze dne 19. května 2008
Č.j.: 796 – 2008/Pl – Ce
Věc: Stanovisko České komory architektů k soutěži na řešení víceúčelového kulturního
centra

Vážený pane Kubíne,

Kancelář České komory architektů obdržela informace o veřejné architektonicko-urbanistické
soutěži na řešení víceúčelového kulturního centra, které vyhlásilo město Rožnov pod Radhoštěm
dne 18. dubna 2008.
V souladu se zákonným zmocněním daným ustanovením § 23 odst. 6 písm. s) zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, do
působnosti České komory architektů mimo jiné náleží „… spolupracovat s vypisovateli soutěží a
výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a

bránit konání neregulérních soutěží

a výběrových řízení“.
Tato působnost Komoru opravňuje k vyhotovení a zveřejnění oficiálního stanoviska k Vámi
vyhlášenému výběrovému řízení, které Vám touto cestou oznamujeme. V souladu s rozhodnutím
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je Komora oprávněna v případě konání neregulérní
soutěže zakázat autorizovaným osobám účast v této soutěži, a to pod případnou disciplinární
sankcí.
Ačkoliv si velice ceníme Vaší snahy rozhodovat o úpravách veřejných prostor města na
základě výsledků architektonických soutěží, z výše zmíněných pravomocí a níže uvedených
důvodů jsme bohužel nuceni označit Vámi vyhlášenou soutěž za
n e r e g u l é r n í architektonickou soutěž.

Pokud hodláte zadávat veřejnou zakázku na základě posouzení návrhů budoucího plnění ve
smyslu hmotně zachycených výsledků určité činnosti (např. tvůrčí), musíte tak učinit v režimu tzv.
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veřejné soutěže „na určité dílo nebo výkon“ podle § 847 - § 849 Občanského zákoníku.
V uvedených ustanoveních Občanského zákoníku jsou základní podmínky veřejné soutěže
omezeny na míru nezbytně nutnou (předem známá porota, soutěžní ceny apod.), neboť je
předpokládáno, že podrobnější pravidla stanovují zvláštní právní předpisy dle předmětného
zaměření soutěže. V případě architektonických (urbanistických, stavebně-inženýrských) zakázek je
takovým předpisem Soutěžní řád České komory architektů. Soutěžní řád České komory architektů
je profesní právní předpis vydaný na základě zákonného zmocnění § 23 odst. 6 písm. i),
v souběhu s § 23 odst. 6 písm. s) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a pro
autorizované osoby je tudíž předpisem závazným. Autorizovaný architekt se z tohoto důvodu může
zúčastnit pouze takových architektonických soutěží, které jsou s tímto předpisem v souladu.
Nedodržením tohoto postupu se autorizovaná osoba vystavuje riziku disciplinárního řízení a
možného postihu v podobě peněžité pokuty, případně pozastavení či odejmutí autorizace.
Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména složení
soutěžní poroty, kdy v zájmu nezávislosti rozhodování musí být nadpoloviční většina členů poroty
nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodující o využití výsledku soutěže a musí mít
odbornou kvalifikaci odpovídající předmětu soutěže.
Soutěžní podmínky obsahují mnohé další nedostatky, a to zejména: zmatečně definované
závazné přílohy soutěžního návrhu, způsob hodnocení a hodnotící kritéria, stanovení o právech a
povinnostech vyhlašovatele, soutěžících, ustanovení zajišťující zachování anonymity atd.
Vážený pane Kubíne, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. a z něho vyplývajícího závazného
Soutěžního řádu ČKA a výše uvedeného považujeme v této fázi Vámi vyhlášenou architektonickou
soutěž – za neregulérní architektonickou soutěž a jsme nuceni upozornit autorizované architekty
všemi svými informačními prostředky, že účast v této soutěži je v rozporu s právem a že je těmto
osobám účast v této soutěži zakázána, a to až do doby nápravy. V případě, že se rozhodnete
uspořádat řádnou architektonickou soutěž dle platného právního řádu ČR, nabízíme Vám, jakožto
orgán veřejného práva k tomu určený, s její přípravou bezplatnou pomoc.
S pozdravem

Ing. Martin Turek
ředitel Kanceláře
České komory architektů
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