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Vážený pan
Mgr. Ondřej Kolář - starosta
Městská část Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
V Praze 10. července 2015
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Vážený pane starosto,

dne 17. června jsme Vám zaslali dopis s informací ohledně vyhlášené soutěže na ,,Výtvarné řešení výdechu
MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšíhookolť, kterou nemŮžeme posuzovat jinak než
neregulérní soutěž, neboť není v souladu se Soutěžnímřádem Českékomory architektŮ, Zásadním
problémem, jak jsme Vám sdělili, je složeníporoty, v nížnepřevládají odborníci nezávislí na vyhlašovateli
(z devíti porotcŮ pouze tři lze považovat za nezávislé). Jako diskutabilní spatřujeme téžvýši cen a odměn
soutěžícím.

Architektonickou soutěže specifikuje Soutěžnířád Českékomory architektŮ, který byl vydán v souladu
s ustanovením § 25 odstavce 4 písm. b) a § 23 odstavce 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 (dále jen ,,Zákon") a s přihlédnutím k ustanovení § t772
aŽ t779 zákona č. 89/2OI2 Sb., občanskéhozákoníku, a § LOZ a n. zákona
č, L37/2O06 Sb., o veřejných zakázkách,
Vyzvali jsme Vás k nápravě a nabídli naši odbornou pomoc, dosud ovšem ke změně či využitínašípomoci
nedošlo, Naopak jsme obdrželi Váš dopis ze dne 2. července (čj. MČp6 o531o5/2o15), ze kterého vyplývá,
že podmínky soutěže měnit nehodláte.
Na základě zákonného pověření do pŮsobnosti Českékomory architektŮ mimo jiné náleží ,,,.. spolupracovat

s vypisovateli soutěžía výběrových řízení, posuzovat soutěžnípodmínky a bránit konání neregulérních
soutěžía výbérových řízenť. Tato pŮsobnost Komoru zavazuje k vyhotovení a zveřejnění oficiálního
stanoviska k výše uvedené veřejné zakázce. Komora je oprávněna v případě konání neregulérní soutěže
či výběrového řízenízakázat autorizovaným osobám účastv této soutěži, a to pod případnou disciplinární
sankcÍ. Po posouzení dostupných podkladŮ k výše uvedené zakázce si dovolujeme konstatovat, že se jedná

oneregulérnísoutěžvesmysluSoutěžníhořáauČXnajakotakovésejínesmíúčastnitautorizované
osoby.

VáŽený pane starosto, jsme nuceni uvědomit autorizované architekty všemi svými informačními prostředky.
Že ÚČast ve Vámi vyhlášené soutěži je v rozporu s profesními předpisy, ktenými je každý autorizovaný
architekt při výkonu povolání vázán, a že je těmto osobám účastv této soutěži zakázána, a to až do doby
nápravy.

V případě, že se rozhodnete uspořádat řádnou soutěž v souladu se Soutěžnímřádem ČKR, nadále vám
nabízíme,jakožto orgán veřejného práva k tomu určený, s její přípravou pomoc.
Česká komora architektŮ má zřízenou pracovní skupinu Soutěže, která poskytuje bezplatné konzultace,
proto se na nás v případě zájmu neváhejte kdykoliv obrátit (telefonicky nač,542 211 B09 nebo e-mailem:
souteze@cka. cc)
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Mgr. Eva Fa|tusová
pověřená řízením Kanceláře
Českékomory architektŮ
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