Vážený pan
Mgr. Zdeněk Brož
starosta
Město Šumperk
nám. Míru 1
787 93 Šumperk

V Praze, dne 13. srpna 2007
Č.j.: 988 – 2007/Cr/Je
Věc: Stanovisko České komory architektů k zadávacímu řízení „Rekonstrukce a
rozšíření Městské knihovny v Šumperku“

Vážený pane starosto,
Kancelář České komory architektů obdržela informaci autorizované osoby o
probíhajícím zjednodušeném zadávacím řízení na zakázku s názvem "Rekonstrukce a
rozšíření Městské knihovny v Šumperku", které město Šumperk vyhlásilo výzvou k podání
nabídek dne 2. července na úřední desce města Šumperk.
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 zadávacímu řízení, které Vám touto cestou oznamujeme. V souladu
s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je Komora oprávněna v případě
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konání neregulérní soutěže zakázat autorizovaným osobám účast v této soutěži, a to pod
případnou disciplinární sankcí.
Z výše zmíněných pravomocí a níže uvedených důvodů jsme nuceni označit Vámi
vyhlášené výběrové řízení za skrytou
n e r e g u l é r n í architektonickou soutěž.
Důvodem našeho stanoviska je především požadavek uvedený v odstavci 9
podmínek výzvy na předložení ideového návrhu v rámci nabídky předložené účastníky
zadávacího řízení. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č.
110/2007 Sb., však expressis verbis nepřipouští úhradu nákladů, které dodavateli v
souvislosti s vypracováním jeho nabídky nebo obecně účastí v řízení vznikly (§ 153
zákona). Z tohoto ustanovení je nutno dovodit, že v rámci nabídky nelze požadovat plnění,
a to ani částečné, jakým je např. ideový architektonický návrh. Zákonem stanovené
výjimky, kdy je hrazení nákladů účastníků přípustné, a lze tedy požadovat plnění, jsou
pouze soutěžní ceny či jiné platby udělované účastníkům v soutěži o návrh (§ 102 an.
zákona) či soutěžním dialogu (§ 35 zákona). Tyto výjimky jsou z Vaší strany zjevně
překročeny, neboť v odstavci 14 písm. d) podmínek výzvy jsou uvedeny ceny, které budou
uděleny prvním třem účastníkům zadávacího řízení; výše cen mimochodem svědčí o
zjevné neznalosti či spíše pohrdáním vynaloženým tvůrčím úsilím autorů návrhů.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že účelem Vámi vyhlášeného zadávacího řízení je
zjevně

posouzení a nalezení vhodného návrhu budoucího řešení, což také dokládají

stanovená hodnotící kritéria (ideový návrh 45%, celkový investiční náklad navrženého díla
vč. DPH 5%). V takovém případě však musíte postupovat zákonem stanoveným postupem
- vyhlášením architektonické soutěže o návrh, popřípadě soutěžního dialogu. Vzhledem k
tomu, že zakázka se týká odborností vymezených v § 17 a 18 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, a může být vykonána pouze
osobou s příslušnou autorizací, je současně v obou případech nezbytné postupovat v
souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, popřípadě Soutěžním řádem
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, neboť
autorizované osoby se mohou účastnit pouze soutěží, které s těmito profesními právními
předpisy nejsou v rozporu.
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Vážený pane starosto, s tímto stanoviskem jsme nuceni seznámit všechny
autorizované osoby a upozornit je na skutečnost, že účast ve Vámi vyhlášeném
zadávacím řízení je v rozporu s právem a je tedy těmto osobám zakázána po hrozbou
zahájení disciplinárního řízení. Žádáme Vás proto, abyste vyhlášené zadávací řízení zrušil
a uspořádal řádnou architektonickou soutěž podle platného právního řádu ČR. S přípravou
soutěže Vám jakožto orgán veřejného práva k tomu určený nabízíme bezplatnou pomoc.
S pozdravem
Ing. Michal Crkva
ředitel
České komory architektů
v.r.
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