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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

0 | Preambule
Vítězné náměstí je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím
severozápadní části Prahy a klíčovým centrem městské části Prahy
6. Nachází se na rozhraní historické čtvrti Hradčany a moderní
zástavby z meziválečného a poválečného období v Dejvicích. Řešené
území je z hlediska urbanistického rozvoje stabilizované.
Vítězné náměstí se má stát reprezentativním místem Prahy 6, které
bude dobře prostupné a přístupné pro všechny jeho uživatele, ať už
se pohybují pěšky, na kole, automobilem nebo veřejnou dopravou.
Zadavatel od návrhů očekává posílení všech základních funkcí
náměstí, zejména pobytové, společenské a reprezentativní. Život
na náměstí se má primárně odehrávat na povrchu, nikoliv v jeho
podzemí.
Celá čtvrť včetně náměstí byla postavena podle návrhu architekta
Antonína Engela z roku 1924. Ten vytvořil regulaci celé nové čtvrti
kolem náměstí, která však byla realizována pouze z části, a právě na
ni chce město Praha v dalším rozvoji navázat.
Výrazný vliv na současný charakter náměstí má velké zatížení
individuální automobilovou dopravou. V území se přitom pohybuje
množství dalších uživatelů, kromě místních obyvatel také
zaměstnanci Generálního štábu Armády ČR, studenti a zaměstnanci
ČVUT (České vysoké učení technické) a VŠCHT (Vysoká škola
chemicko-technologická), cestující přestupující z metra na
tramvajové a autobusové linky a cestující směřující na severozápad
Prahy.
V budoucnosti se předpokládá dostavba severozápadního kvadrantu
náměstí blokovou strukturou, která bude držet hmotové a prostorové
členění původní koncepce. Je třeba navrhnout podobu náměstí,
která bude odpovídat jeho významu a vhodně naváže na koncepci
navrženou prof. Engelem.

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

1 | Zadavatel, porota, přizvaní
odborníci a pomocné orgány
poroty

Public Realm, Londýn
prof. Ivan Reimann / Müller-Reimann architekten, Berlín
doc. Ing. arch. Antonín Novák / atelier DRNH, Brno
doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. / teoretik architektury
Ing. arch. MgA. Alena Korandová / atelier KorandaKorandová, Beroun

1.1 |	Identifikační údaje zadavatele a zpracovatele
soutěžních podmínek
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace (IPR Praha)
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
IČ: 70883858
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
tel: +420 236 001 111

1.6.2

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Petra Kolínská / náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
Petr Dolínek / náměstek primátorky hl. m. Prahy
Mgr. Ondřej Kolář / starosta MČ Prahy 6
Ing. arch. Martin Polách / zástupce starosty MČ Prahy 6
1.6.3

1.2 |	Sekretář soutěže

1.6.4

JUDr. Josef Pavelka, advokátní kancelář
IČ: 63116375, Na Strážku 2071/6, Modřany, 143 00 Praha

1.7 | Přizvaní odborníci soutěžní poroty
1.7.1

JUDr. Ivana Nováková

1.5 |	Přezkušovatelé soutěžních návrhů
Ing. arch. Petra Hrubešová
Rostislav Zapletal, DiS.
Ing. arch. Martin Hložka
Ing. arch. Miroslav Vodák

1.6 |	Porota

prof. Ing. arch. Jan Jehlík / architekt-urbanista, atelier Jan
Jehlík, Praha
Peter James Heath / RIBA MRTPI, Atkins Design Director

Přizvanými odborníky jsou:

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA / FA ČVUT
Ing. arch. Petr Šichtanc / VŠCHT
ak. mal. Zora Grohmanová
Ing. Jan Špilar / dopravní specialista IPR Praha
Ing. Lukáš Tittl / dopravní specialista IPR Praha
Ing. arch. Kateřina Szentesiová / IPR Praha
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Ladislav Urbánek
/ zástupci DPP a.s.
Ing. Ivo Novotný / zástupce ROPID
Ing. Pavlína Koutková, Mgr. Jiří Skalický
/ zástupci OPP – MHMP
Ing. arch. Zdenka Poliačiková, Mgr. Jan Holeček
/ zástupci NPÚ
Ing. Radek Janoušek / specialista na odhad nákladů

1.4 |	Právní podpora soutěže

Členové poroty nezávislí

Náhradníci poroty závislí

Ing. arch. MgA. Petr Janda / zástupce primátorky Adriany
Krnáčové
MgA. Štěpán Toman / zástupce náměstkyně Petry Kolínské
Mgr. Michael Pokorný / zástupce náměstka Petra Dolínka
MgA. Marek Kopeć / IPR Praha
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. / IPR Praha

1.3 |	Důvěryhodná osoba

1.6.1

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. / atelier RusinaFrei, Praha
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil / atelier FAM, Praha
Ing. arch. Juraj Calaj / atelier EDIT!, Praha

Mgr. Ing. Michaela Komárková
Kontakt: tel: +420 602 354 402
e-mail: soutezviteznenamesti@ipr.praha.eu

Pověřený subjekt pro otázky technického zabezpečení anonymní
komunikace s účastníky soutěže. Přezkušuje kvalifikaci, zasílá výzvy
k doplnění návrhů a výzvy do 2. fáze soutěže a rozhodnutí
o vyloučení po 1. fázi soutěže.

Členové poroty závislí

1.8 |
Porota může v průběhu svého jednání požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků a znalců.
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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

2 | Předmět, požadavky na řešení
předmětu, účel a poslání soutěže,
specifikace navazující zakázky
2.1 |	Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného
náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané
lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního
a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým
dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena
pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho
uživatelům. Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve
vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících
pozemků.

2.2 |	Soutěžní zadání – požadavky na řešení
předmětu soutěže jsou následující:
2.2.1

Požadavky zadavatele na předmět řešení a další informace
jsou podrobně rozvedeny v Podkladu P00 Soutěžní zadání.

2.2.2

Řešení aspektů neuvedených v Podkladu P00 Soutěžní
zadání je ponecháno na invenci účastníků.

2.3 |	Důsledky nedodržení požadavků zadavatele
na řešení předmětu soutěže
2.3.1

Požadavky uvedené v podkladu P00 Soutěžní zadání
jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není
důvodem k vyřazení návrhu z hodnocení a k vyloučení
účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování
těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem
hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených v odst. 8.

2.4 |	Účel a poslání soutěže
2.4.1

Účelem soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější
řešení předmětu soutěže, které nejlépe splní požadavky
zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách
a v soutěžních podkladech.



2.4.2 Z adavatel předpokládá v návaznosti na tuto soutěž zadat
v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou
zakázku na dopracování návrhu řešení prostoru Vítězného
náměstí do podoby podrobné koncepční studie. Zadavatel
si vyhrazuje právo nezadat navazující veřejnou zakázku.
Účastník soutěže o návrh, se kterým bude na základě
výsledků jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího

na soutěž o návrh uzavřena smlouva o dílo obsahující
licenční ujednání na zpracování koncepční studie, se
zavazuje zadavateli udělit časově a teritoriálně neomezenou
výhradní licenci dílo užít, s možností udělit podlicenci
třetím osobám, způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Cena za licenci a činnosti, které účastník zajistí, budou
stanoveny ve smlouvě o dílo.



 agistrát hlavního města Prahy předpokládá zadat
2.4.3 M
nadlimitní veřejnou zakázku na zpracování všech fází
projektové dokumentace pro přípravu investiční akce hl. m.
Prahy „Rekonstrukce Vítězného náměstí“. Předmět veřejné
zakázky bude vycházet z návrhu celkového řešení prostoru
Vítězného náměstí dopracovaného do podoby koncepční
studie. Tato studie bude také směrodatným podkladem
pro vypracování projektových dokumentací veškerých
ostatních investičních záměrů, které navazují nebo se
nacházejí v řešeném území, viz Podklad P01.

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

3|Z
 ákladní parametry soutěže
a vyhlášení jejích výsledků
3.1 |	Soutěž o návrh je vyhlašována jako:
—
—
—
—
—

 ezinárodní
m
 rbanisticko-architektonická
u
otevřená
anonymní dvoufázová (dvoukolová)
projektová

3.2 |	Obsah 1. fáze soutěže
3.2.1

Bude kladen důraz na řešení urbanistických a dopravních
vazeb v dané lokalitě a celkovou urbanisticko-architektonickou koncepci.

3.3 |	Obsah 2. fáze soutěže
3.3.1

Bude kladen důraz na dopracování detailu zvoleného konceptu a zapracování doporučení poroty uvedené ve výzvě
do 2. fáze.

3.3.2

Do 2. fáze postoupí minimálně 3 a maximálně 6 účastníků
soutěže, jejichž návrhy byly porotou vyhodnoceny v první
fázi soutěže jako nejkvalitnější.

3.4 |	Jazyk soutěže a právní řád
3.4.1

Soutěž o návrh se zadává a bude probíhat v českém jazyce.


3.4.2 V
 eškeré části soutěžního návrhu musí být zhotoveny v českém jazyce.



3.4.3 T
 ato soutěž bude probíhat v souladu s českým právním
řádem.



3.4.4 S outěžní podmínky a Podklad P00 Soutěžní zadání jsou
vyhotoveny i v anglickém jazyce. V případě rozporu
jazykových verzí je rozhodné znění soutěžních podmínek
a podkladů v českém jazyce.

3.5 |	Předpokládaná hodnota soutěže
3.5.1

Hodnota soutěžních cen a náhrad výloh činí 3 280 000 Kč
bez DPH.

3.5.2

Předpokládaná hodnota následné investice činí 550 000
000 Kč bez DPH. (Do předpokládané hodnoty jsou započítány pouze náklady na úpravy veřejných prostranství včetně
úprav tramvajové trati a běžných přeložek inženýrských
sítí, nejsou započítány objekty bezprostředně související s
veřejným prostranstvím). Hodnota bude znovu prověřena na
základě dopracované koncepční studie.
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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

4 | Podmínky účasti v soutěži
4.1 |	Účastníci soutěže
4.1.1

Základní způsobilost
Soutěže o návrh se mohou účastnit fyzické a právnické osoby nebo společnosti fyzických či právnických osob vzniklé
dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které splňují základní způsobilost
podle § 74 zákona, blíže specifikovanou v Příloze č. 3 těchto
soutěžních podmínek.

4.1.2

 rofesní způsobilost
P
a ) V souladu s § 77 odst. 1 zákona je požadováno, aby
účastník byl zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich
společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde
právní předpisy zápis do takové evidence nevyžadují).
b) Účastník soutěže musí být autorizovaným architektem
v oboru architektura nebo autorizovaným architektem se
všeobecnou působností podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) anebo
§ 4 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb.



4.2 |	Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
4.2.1

Účastník prokáže splnění podmínek uvedených v odst.
4.1 soutěžních podmínek níže v písm. a) až c) uvedenými
dokumenty vloženými v obálce „Autor – 1. fáze“:
a) splnění podmínky uvedené v bodu 4.1.1 čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3.
b) splnění podmínky uvedené v bodu 4.1.2 písm. a) čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v Příloze č. 4.
c) splnění podmínky uvedené v bodu 4.1.2 písm. b) čestným prohlášením dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5.






4.2.2 P
 ředloží-li návrh jako účastník společnost fyzických osob:
musí každý splňovat podmínky uvedené v bodu 4.1.1, podmínky uvedené v bodu 4.1.2 písm. b) prokazují společně.



 ředloží-li návrh jako účastník společnost právnických
4.2.3 P
osob:
musí každý splňovat podmínky uvedené v bodu 4.1.1 a 4.1.2
písm. a), splnění podmínky uvedené v bodu 4.1.2 písm. b)
prokazují společně. Splnění podmínek základní způsobilosti, prokazují právnické osoby podle §74 odst. 2 zákona.



 častník může prokázat podmínky uvedené v bodu 4.1.2 b)
4.2.4 Ú
(autorizace) prostřednictvím jiné osoby.



4.2.5 Z ahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti
v soutěži v rozsahu, který odpovídá právnímu řádu země,
ve které má sídlo.

4.3 |	Důsledky nesplnění podmínek k účasti
v soutěži
4.3.1

Pokud účastník nedoloží v obálkách „Autor“ požadované
doklady prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle
odst. 4.1, zadavatel jej může písemně vyzvat k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě, kterou stanoví. V případě, že
účastník požadované doklady do skončení lhůty nedoloží,
zadavatel jej může vyloučit ze soutěže.

Soutěžní podmínky
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5 | Soutěžní podmínky, podklady

—

5.1 |	Poskytování soutěžních podkladů
5.1.1

Soutěžní podmínky a podklady jsou zveřejněny na profilu
zadavatele www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha a na
webových stránkách: www.iprpraha.cz/viteznenamesti.

5.1.2

—

Soutěžní podmínky a podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně.

5.1.3

Podklady jsou poskytovány pouze pro účely soutěže, jejich

—

další použití nebo šíření je možné pouze se souhlasem
zadavatele. Zájemce o účast se převzetím podkladů zavazuje
použít je pouze pro účast v soutěži.
—

5.2 |	Seznam poskytovaných podkladů
—
P00 Soutěžní zadání / *.pdf
—	P01 Řešené území
— P01.1 řešené území / *.pdf
—
P02 Mapové podklady
— P02.1 celková situace, zaměření skutečného stavu / *.dwg
— P02.2 inženýrské sítě – nepřeložitelné / *.pdf
—
P03 3D model
— digitální 3D model, nastavení kamery / *.skp
—
P04 Fotodokumentace současného stavu
— fotodokumentace z perspektivy chodce, nadhledové fotografie pořízené z dronu, mapa / legenda / *.jpg
—
P05 Nadhledové fotografie pořízené z dronu, mapa /
legenda / *.jpg
—
P06 Rozvržení soutěžních panelů / *.jpg + *.pdf
—
P07 Historický vývoj náměstí
— P07.1 historický vývoj zkrácená verze / *.pdf
— P07.2 historický vývoj / *.pdf
—
P08 Veřejný průzkum
— P08.1 urban algorithmics VN / *.pdf
— P08.2 veřejný průzkum Arnika 2017 / *.pdf
—
P09 Dendrologický průzkum / *.dwg + *.pdf + *.xls
—
P10 Regulativ SZ kvadrantu / *.pdf
—
P11 Dostavba SZ kvadrantu
— P11.1 Dejvice center 2003 EIA (informativní podklad) /
*.pdf
— P11.2 Ukázka dosud zpracovaných studií (informativní
podklad) / *.pdf
—
P12 Dostavba SV kvadrantu (Rezidence Vítězné náměstí)
— P12.1 Hmotové řešení navrhovaného objektu / *.skp
— P12.2 Prezentační studie projektu / *.pdf
—
P13 Dopravní opatření – Ropid
— P13 Dopravní opatření tramvajová trať Suchdol Strahov /
*.pdf

—

—

—

—

—
—
—

P14 Stavební záměry v území
— P14.1 infrastruktura / plánované rekonstrukce (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou
energií, zásobování plynem, zásobování teplem) / *.pdf
— P14.2 soukromé / dostavba SV kvadrantu (Rezidence
Vítězné náměstí), dostavba SZ kvadrantu / *.pdf
P15 Další studie v území
— P15.1 Halové laboratoře ČVUT / *.pdf
— P15.2 Ideová koncepce rozvoje veřejného prostoru /
Kampus Dejvice r. 2016 a Kampus Dejvice část II – oblast
Vítězného náměstí r. 2017) / *.pdf
P16 Usnesení 1558 / 2016
— P16.1 Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1558 ze
dne 21. 6. 2016 k základním principům pro postup při
zadávacích řízeních na veřejná prostranství / *.pdf
P17 Doprava
— P17.0 Úvod k podkladům / *.doc
— P17.1–3 Kartogramy intenzit automobilové dopravy 2017,
2021, 2040+ / *.pdf
— P17.4–5 Kartogram - počet spojů PID a počet cestujících /
*.pdf
— P17.6 Dopravní průzkum 2017 / *.pdf
— P17.7 Cestující metro 2017 Ropid / *.xls
— P17.8 Přepravní průzkum autobusové sítě, říjen 2017 / *.pdf
— P17.9 Doprava v klidu stav /*.pdf
— P17.10 Generel pěší a cyklistické dopravy analýza / *.pdf
— P17.10 Generel pěší a cyklistické dopravy návrh / *.pdf
— P17.10 Generel pěší a cyklistické dopravy textová část / *.pdf
— P17.11 KES DIP pro stavbu Komunikace Evropská
Svatovítská / *.pdf
— P17.12 Tramvajová trať Strahov / *.pdf
— P17.12 Tramvajová trať Suchdol / *.dwg
P18 Návrh zadání změny ÚP
— P18.1 Dokument Změna č. Z 3167/12 / *.pdf
— P18.2 Platný územní plán / *.pdf
P19 Požadavky na využití SZ kvadrantu
— P19.1 ČVUT / *.pdf
— P19.2 VŠCHT / *.pdf
— P19.3 MČ Praha 6 / *.pdf
P20 Metro a kryt civilní ochrany
— P20.1 Výkresová dokumentace / *.dwg
— P20.2 Schéma a popis / *.pdf
P21 Územně analytické podklady
— P21.1 vlastnické poměry / *.pdf
— P21.2 krajina / *.pdf
— P21.3 limity využití území / *.pdf
— P21.4 využití území / *.pdf
— P21.5 veřejná vybavenost / *.pdf
P22 Metropolitní plán
— P22 Metropolitní plán verze 3.3 / *pdf
P23 Přílohy soutěžních podmínek / *.doc
P24 Průvodní list textové části / *.doc
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5.3 |	Vysvětlení soutěžních podmínek a zadání
soutěže
5.3.1

Žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek mohou účastníci
zasílat pouze písemně na e-mailovou adresu sekretáře
soutěže (viz odst. 1.2).

5.3.2

Termíny pro podání žádostí o vysvětlení jsou uvedeny
v bodě 10.4.1.

5.3.3

Vysvětlení soutěžních podmínek spolu s textem žádosti
bude zveřejněno na profilu zadavatele
www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha a na webových
stránkách: www.iprpraha.cz/viteznenamesti. Poslední
termín zveřejnění je uveden v bodě 10.4.2 soutěžních
podmínek.

6 | Soutěžní návrh, jeho části
a obsah, grafická či jiná úprava
1. Fáze
6.1 |	Zadavatel v 1. fázi požaduje tyto závazné
části návrhu
—
—
—
—

„Grafická část – 1. fáze“
„Textová část – 1. fáze“
obálka „Digitální část – 1. fáze“
obálka „Autor – 1. fáze“

6.2 |	Grafická část návrhu a její náležitosti
v 1. fázi
6.2.1
—
—
—
—

Závazná část – účastník musí podat tyto části
2 soutěžní panely P1 a P2 prezentující návrh
axonometrii nebo nadhledovou perspektivu
situaci
dopravní schéma



 oporučená forma zpracování v 1. fázi (graficky
6.2.2 D
znázorněna v Podkladu P06)
Panely budou odevzdány na podložce o tloušťce cca 5 mm
—
pro výstavní účely o rozměru B1 700 x 1 000 mm na výšku.
—
Panel P1 má obsahovat
— situaci v měřítku 1 : 750
— doprovodný text k návrhu
—
Panel P2 + P3 má obsahovat:
— axonometrii nebo nadhledovou perspektivu ze záběru kamery dle Podkladu P03, (nastavení kamery 3D modelu)
— dopravní schéma v doporučeném měřítku 1 : 1 500
— situaci širších vztahů znázorňující přepravní vazby a napojení na okolní infrastrukturu
— schémata / diagramy zobrazující provozní vztahy na
náměstí – aktivity pěších, cyklistů, MHD, vegetace a automobilů v doporučeném měřítku 1 : 3 000
— schémata nebo výkresy vazeb na vestibul stanice metra
Panel P3 (je volitelný):
—
— volitelný obsah k dovysvětlení návrhu











6.3 |	Textová část návrhu a její náležitosti
v 1. fázi
6.3.1
—

Závazná část – účastník musí podat tyto části
průvodní zpráva



6.3.2 Doporučená forma zpracování v 1. fázi
—
průvodní list dle Podkladu P24

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

—
—

anotace v rozsahu 700 znaků včetně mezer na dalším samostatném listu
průvodní zpráva v rozsahu 2 A4 (2 normostrany, tj. dohromady 3 600 znaků včetně mezer)
— vysvětlení celkové koncepce, popis dopravního řešení
v širším kontextu a celkového provozu náměstí (pěší, cyklisté, MHD, vegetace, automobily, doprava v klidu apod.)
— popis navrhovaného materiálového řešení
doplňující informace, pokud je účastník zařadí do textové
části návrhu
vytištěné zmenšeniny panelů grafické části na formát A4
Textová část bude odevzdána v jedné spojené složce ve
2 vyhotoveních.











—
—
—








6.4 |	Digitální část návrhu a její náležitosti
v 1. fázi
a)

Digitální část bude zahrnovat soubory obsahující:
— a notace ve formátu *.doc, *.docx, popř. textovém formátu
kompatibilním s MS Word (viz bod 6.3.2)
— průvodní zpráva ve formátu *.doc, *.docx, popř. textovém
formátu kompatibilním s MS Word (viz bod 6.3.2)
— doplňující informace ve formátu *.doc, *.docx (popř.
jiném kompatibilním s MS Word) nebo *.pdf, pokud ji
účastník zařadí do textové části návrhu (viz bod 6.3.2 SP)
— panely P1, P2 a případně P3 v rozlišení minimálně 300
dpi ve formátu *.pdf (viz bod 6.2.2 SP), budou využity pro
publikování soutěžního návrhu na stránkách zadavatele/
organizátora
— všechny výkresy (situace, půdorysy, řezy, axonometrie),
vizualizace a zákresy do fotografií použité na panelech
jednotlivě ve formátu *.jpg s delší stranou max. 30 cm,
rozlišení 300 dpi, CMYK, tisková kvalita (budou využity
pro potřeby publikování soutěžního návrhu v katalogu
soutěže a pro účely propagace soutěže)
Digitální část bude odevzdána na pevném nosiči dat
(např. CD ROM, DVD ROM, flash disk) v 1 vyhotovení.
Pevný nosič dat bude vložen do obálky „Digitální část –
1. fáze“.
Uvedené požadavky na obsah a uspořádání digitální části se
stanovují jako doporučující. V případě, že účastník nedodá
digitální část splňující požadavky uvedené v písm. a) tohoto
odstavce, vystavuje se riziku, že jeho návrh nebude moci být
prezentován v tištěných nebo elektronických médiích.






b)
c)
d)





6.5 |	Obálka „Autor“ a její náležitosti v 1. fázi
a)

obálka „Autor – 1. fáze“ bude obsahovat:
 růvodní list a čestné prohlášení o uzavření smlouvy
— p
o společnosti viz Příloha č. 1.

b)

— čestné prohlášení: viz Příloha č. 2
— čestné prohlášení: Splnění bodu 4.1.1 viz Příloha č. 3 SP
— čestné prohlášení Splnění bodu 4.1.2 a) viz Příloha č. 4 SP
— čestné prohlášení Splnění bodu 4.1.2 b) viz Příloha č. 5 SP
— pevný nosič dat např. CD ROM, DVD ROM, flash disk obsahující vyplněné Přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 ve formátu
*.doc, *.docx, popř. textovém formátu kompatibilním
s MS Word
Obálka bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná
a označena dle odst. 6.12.



2. Fáze
6.6 |



Přesná specifikace požadavků na návrh ve 2. fázi soutěže bude
upřesněna ve výzvě do 2. fáze soutěže.

6.7 |	Zadavatel v 2. fázi bude požadovat tyto
závazné části návrhu:
—
—
—

a ) „Grafická část – 2. fáze“
 ) „Textová část – 2. fáze“
b
c) vyplněná „Tabulka kvantifikace a výměr a odhadované

—
—
—

ceny realizace“
d) obálka „Digitální část – 2. fáze“
e) obálka „Autor – 2. fáze“
f ) vyplněná „Předpokládaná cena za licenci – 2. fáze“





6.8 |	Grafická část návrhu a její náležitosti
ve 2. fázi
—
—

 bsah bude upřesněn ve výzvě do 2. fáze
O
 ude prezentována etapizace projektu
B

6.9 |	Textová část a tabulka kvantifikace a výměr
a odhadované ceny realizace návrhu a jejich
náležitosti v 2. fázi
—

Obsah textové části bude upřesněn porotou ve výzvě do

—

2. fáze.
K textové části bude přiložena Tabulka kvantifikace a výměr
a odhadovaná cena realizace na samostatném listu.



6.10 |	Digitální část návrhu a její náležitosti
ve 2. fázi
—
—

a ) Obsah digitální části bude upřesněn ve výzvě do 2. fáze.
 ) Digitální část bude obsahovat návrh ve formátu *.dwg či
b
*.dxf a veškerou dokumentaci k návrhu.
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—

—

c) Digitální část bude odevzdána na pevném nosiči dat
(např. CD ROM, DVD ROM, USB flash) ve 2 vyhotoveních
a bude zabezpečena proti poškození.
d) Pevný nosič dat bude vložen do uzavřené obálky
„Digitální část – 2. fáze“.



6.11 |	Obálka „Autor – 2. fáze“ a „předpokládaná
cena za licenci – 2. fáze“
—
—
—
—

Obsah obálky bude upřesněn porotou ve výzvě do 2. fáze.

Bude obsahovat průvodní list účastníka dle Přílohy č. 1

shodný s průvodním listem z 1. fáze soutěže.
Bude obsahovat prostou kopii uzavřené smlouvy o společnosti.
Bude obsahovat předpokládanou cenu výhradní licence,
tato cena nebude předmětem hodnocení poroty.




Obě fáze
6.12 |	Podoba soutěžních návrhů a jejich částí pro
obě fáze



6.12.1 G
 rafická část – „Panely“, „Textová část“, obálka „Digitální
část“, obálka „Autor budou opatřeny nápisem „CELKOVÉ
ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ“ (pro grafickou část a textovou část již připraveno v Podkladech P06 a P24)



 řezkušovatelé a sekretář soutěže vyznačí identifikační
6.12.2 P
číslo návrhu v pravém dolním rohu všech částí návrhu.



6.12.3 G
 rafická část – „Panely“, budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem s číslem panelu (připraveno v Podkladu
P06)



 šechny části soutěžního návrhu budou vloženy do obalu
6.12.4 V
s nápisem „NEOTVÍRAT!!! SOUTĚŽ NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ
VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ“

6.13 |
V průběhu soutěže nesmí být žádné soutěžní návrhy zveřejněny.

6.14 |	Podmínky anonymity soutěžního návrhu



6.14.1 C
 elý soutěžní návrh bude předložen anonymně. Žádná část
soutěžního návrhu nesmí obsahovat jméno, podpis účastníka, grafickou značku ani jiné označení, které by mohlo vést
k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.



 všech soutěžních návrhů zasílaných poštou bude uvede6.14.2 U
na následující jednotná adresa odesílatele: Česká komora
architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.



 okud bude soutěžní návrh zaslán poštou nebo jinou ve6.14.3 P
řejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku,
uvede účastník soutěže jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného
v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace,
s níž se o tomto postupu dohodne. Celní odbavení při
odeslání a veškeré s tím spojené náhrady hradí účastník
soutěže o návrh.

6.15 |	Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní
návrh



6.15.1 N
 ávrh, u kterého přezkušovatel zjistí porušení anonymity,
porota vyřadí z hodnocení a zadavatel následně vyloučí
účastníka tohoto návrhu ze soutěže.



 ávrh, který bude v průběhu soutěže zveřejněn, porota
6.15.2 N
vyřadí z hodnocení a zadavatel následně vyloučí účastníka
tohoto návrhu ze soutěže.



 ávrh, u kterého nebyly doloženy závazné části dle bodu
6.15.3 N
6.1, 6.2.1, 6.3.1 a 6.7 porota vyřadí z hodnocení a zadavatel
následně vyloučí účastníka tohoto návrhu ze soutěže.



6.15.4 Z a podmínek § 10 odst. 7 Soutěžního řádu ČKA mohou
být vyřazené návrhy porotou hodnoceny mimo soutěž.
Nemohou však být finančně ohodnoceny.



 yloučenému účastníkovi soutěže odešle zadavatel rozhod6.15.5 V
nutí o vyloučení.
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7 | Způsob a podmínky podání
soutěžních návrhů

8 | Kritéria hodnocení soutěžních
návrhů

7.1 |

8.1 |	Kritéria hodnocení soutěžních návrhů
v 1. fázi



7.1.1		Soutěžní návrhy je možné podat osobně v podatelně
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2077, 128 00,
Praha 2 – Nové Město, přízemí budovy C:
pondělí, úterý, čtvrtek:
středa:
pátek:

8.1.1

návrhů podle § 147 ve spojení s § 112 zákona v 1. fázi, je:
—  Kvalita celkového řešení
hodnocena bude komplexní urbanistická a architektonická
kvalita návrhu, úplnost, vhodnost a přiměřenost navrženého řešení s ohledem na charakter místa, jeho historii
a atmosféru, uživatelská přívětivost, míra naplnění zadání
soutěže, srozumitelnost návrhu a ekonomická přiměřenost



7.30 – 16.00
7.30 – 17.00
7.30 – 15.00

a v poslední den lhůty pro podání návrhů do 15.00 hod, viz
7.1.2

Kritériem, podle kterého bude provedeno snížení počtu

(čímž se rozumí navázání na urbanistickou strukturu, další veřejná prostranství

bod 10.5 soutěžních podmínek.

a vegetaci; podpoření pěších vazeb a jejich návazností na širší okolí; vhodné

V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou

skupiny; respektování měřítka místa; komfort pěšího pohybu a bezmotorové

přepravou zásilek je účastník povinen zajistit, aby byl návrh
doručen na výše uvedenou adresu v poslední den lhůty pro
podání návrhů nejpozději do 15:00 hod.

řešení; řešení odpovídající přepravním potřebám daného prostoru a jeho význ-

uspořádání veřejného prostoru a vyvážení ploch pro jednotlivé uživatelské
dopravy; vhodné řešení bezbariérovosti; bezpečnost a plynulost dopravního
amu; přehlednost a dobrá orientace v prostoru pro všechny uživatelské skupiny;
vhodné rozvržení ploch pro zásobování parteru, jsou-li třeba; vhodná volba
povrchů a materiálů odpovídající významu místa a způsobu jeho užívání; vhodná
volba technického řešení a detailů; kvalitní prezentace návrhu a všech jeho částí
důležitých k pochopení návrhu; dostatečná míra přínosu navrhovaného řešení

7.2 |
7.2.1

odpovídající realizačním nákladům)

Pokud nebude soutěžní návrh podán ve stanovené lhůtě
a způsobem dle odst. 7.1, nebude návrh v souladu s § 28
odst. 2 zákona zadavatelem považován za podaný, nebude
otevřen a bude odeslán zpět.

7.2.2

Účastník je oprávněn podat pouze jeden soutěžní návrh.

7.3 |	Důsledky nesplnění požadavků na podání
soutěžních návrhů
7.3.1

8.1.3

Každý návrh bude ohodnocen komplexně dle úspěšnosti
předmětného návrhu v rámci kritéria uvedeného v bodu
8.1.1.



 orota návrhy podle kritéria hodnocení rozdělí do 3 skupin
8.1.4 P
(některou skupinu naplnit nemusí, nebude-li žádný z návrhů tam zařaditelný), a to:
— 1. vyhověl nadstandardně
— 2. vyhověl
— 3. vyhověl s výhradami




8.1.5

Porota bude hodnotit všechny návrhy, které splní závazné
požadavky soutěžních podmínek a nebudou vyloučeny z
hodnocení.

Účastník, který podá více návrhů samostatně nebo společně
s jinými účastníky bude podle § 107 odst. 5 ZZVZ zadavatelem vyloučen ze soutěže

Hodnocení bude zaznamenáno v protokolu o průběhu
soutěže o návrh.

Všechny návrhy budou označeny číslem a zaevidovány
sekretářem a předány přezkušovateli soutěžních návrhů.
Návrhy budou opatřeny potvrzením o datu a čase doručení,
na požádání bude doručiteli písemně vystaveno potvrzení
o doručení bez uvedení údajů o doručiteli.

7.2.3

8.1.2

8.1.6

Porota na základě kritéria kvality uvedeného v bodu 8.1.1
sníží počet návrhů postupujících do 2. fáze soutěže.

8.1.7

Porota vybere minimálně 3 návrhy a maximálně 6 návrhů
postupujících do 2. fáze soutěže, provede odůvodnění hodnocení všech nepostupujících návrhů a provede doporučení
pro návrhy postupující do 2. fáze soutěže.
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8.2 |	Kritéria hodnocení soutěžních návrhů
v 2. fázi
8.2.1

Kritériem, hodnocení návrhů v 2. fázi, je:
— Kvalita celkového řešení
hodnocena bude komplexní urbanistická a architektonická
kvalita návrhu, úplnost, vhodnost a přiměřenost navrženého řešení s ohledem na charakter místa, jeho historii
a atmosféru, uživatelská přívětivost, míra naplnění zadání
soutěže, srozumitelnost návrhu a ekonomická přiměřenost
(čímž se rozumí navázání na urbanistickou strukturu, další veřejná prostranství
a vegetaci; podpoření pěších vazeb a jejich návazností na širší okolí; vhodné
uspořádání veřejného prostoru a vyvážení ploch pro jednotlivé uživatelské
skupiny; respektování měřítka místa; komfort pěšího pohybu a bezmotorové
dopravy; vhodné řešení bezbariérovosti; bezpečnost a plynulost dopravního
řešení; řešení odpovídající přepravním potřebám daného prostoru a jeho významu; přehlednost a dobrá orientace v prostoru pro všechny uživatelské skupiny;
vhodné rozvržení ploch pro zásobování parteru, jsou-li třeba; vhodná volba
povrchů a materiálů odpovídající významu místa a způsobu jeho užívání; vhodná
volba technického řešení a detailů; kvalitní prezentace návrhu a všech jeho částí
důležitých k pochopení návrhu; dostatečná míra přínosu navrhovaného řešení
odpovídající realizačním nákladům)



8.2.2 P
 orota návrhy podle kritéria hodnocení rozdělí do 3 skupin
(některou skupinu naplnit nemusí, nebude-li žádný z návrhů tam zařaditelný), a to:
—  1. vyhověl nadstandardně
—  2. vyhověl
— 3. vyhověl s výhradami







8.2.3 K
 aždý návrh bude ohodnocen komplexně dle úspěšnosti
předmětného návrhu v rámci kritéria uvedeného v bodu
8.2.1.



 orota sestaví pořadí návrhů a provede odůvodnění jejich
8.2.4 P
hodnocení, které bude součástí protokolu o průběhu soutěže o návrh.

8.3 |
Hodnocení kritérií bude provedeno porotou na základě znalostí
a zkušeností členů poroty a bude zaznamenáno v protokolu o průběhu soutěže o návrh. Hodnocení je subjektivním názorem poroty.
Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní
a účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s tímto
způsobem hodnocení.

Soutěžní podmínky
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9 | Ceny a náhrady výloh spojené s 10 | Základní termíny a průběh
účastí v soutěži a jejich zdanění
soutěže
9.1 |	Výše celkové částky
—

Celková částka určená na ceny a náhrady výloh v soutěži
činí 3 280 000 Kč bez DPH.

9.2 | 	Ceny
9.2.1

O udělení cen rozhodne porota na základě hodnocení návrhů.


9.2.2 V
 ýše cen je stanovena následovně:
1. cena se stanovuje ve výši 1 200 000 Kč bez DPH
2. cena se stanovuje ve výši 600 000 Kč bez DPH
3. cena se stanovuje ve výši 400 000 Kč bez DPH



9.2.3 Z a podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a 12 odst. 2
Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout o neudělení některé z cen. V případě neudělení první ceny může porota udělit dvě druhé, případně
třetí ceny, v případě neudělení druhé ceny může porota
udělit dvě třetí ceny. Porota musí dodržet výši ceny stanovenou pro jednotlivá pořadí v bodě 9.2.2. Toto své rozhodnutí musí porota řádně odůvodnit do protokolu o průběhu
soutěže spolu se záznamem o hlasování poroty.



9.2.4 Odměny se neudělují.

9.3 |	Náhrady výloh
9.3.1

Výše náhrad výloh je stanovena maximálně na 1 080 000 Kč
bez DPH.
Účastníkovi, který splní podmínky výzvy pro 2. fázi soutěže,
náleží náhrada výloh ve výši 180 000 Kč bez DPH.

9.4 |	Zdanění cen ze soutěže



9.4.1 Z danění proběhne dle podepsaného čestného prohlášení
účastníkem soutěže dle Přílohy č. 2 soutěžních podmínek.

10.1 |	Zahájení soutěže



10.1.1 D
 nem zahájení soutěže je den odeslání oznámení o zahájení
soutěže k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a ve
Věstníku veřejných zakázek. Soutěžní podmínky a soutěžní
podklady jsou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení
soutěže zpřístupněny na profilu zadavatele
www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha a na webových stránkách: www.iprpraha.cz/viteznenamesti. Dnem zahájení je
17. 04. 2018 a tímto dnem začíná běžet lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi dle bodu 10.5.

10.2 |	Ustavující schůze poroty



10.2.1 Ustavující schůze poroty soutěže se konala dne 20. 02. 2018.

10.3 |	Prohlídka soutěžního místa



10.3.1 Se neuskuteční.

10.4 |	Vysvětlení soutěžních podmínek



10.4.1 Ú
 častníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních
podmínek pouze písemně na emailovou adresu sekretáře
soutěže (dle odst. 1.2) v termínu do 1. 6. 2018.
10.4.2	Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti
zveřejněno na profilu zadavatele
www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha a na internetových
stránkách www.iprpraha.cz/viteznenamesti.
Posledním termínem zveřejnění je 12. 6. 2018.

10.5 |	Odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi
—

 26. 06. 2018 do 15:00 hodin do podatelny IPR Praha
Do
viz odst. 7.1.

10.6 |	Termín hodnotícího zasedání poroty v 1. fázi
—

Hodnotící zasedání soutěžní poroty bude uskutečněno přibližně do měsíce od odevzdání soutěžních návrhů. Přesné
datum konání bude stanoveno v průběhu soutěže.
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10.7 |	Výzva vybraným účastníkům k účasti ve 2. fázi
soutěže
—

Na základě rozhodnutí poroty zajistí zadavatel vyzvání účastníků, jejichž návrhy byly vybrány do 2. fáze soutěže, k účasti
ve 2. fázi. Účastníky, jejichž návrhy nebyly porotou vybrány
do 2. fáze soutěže, zadavatel vyloučí v souladu s § 147 a 112
odst. 4 zákona ze soutěže. Předpokládaný termín odeslání
výzvy je začátek srpna 2018.

10.8 |	Termín odevzdání návrhů ve 2. fázi
—

bude stanoven ve výzvě do 2. fáze

10.9 |	Termín hodnotícího zasedání poroty 2. fáze
—
—

Datum konání bude stanoveno v průběhu soutěže.
Předpokládaný termín je říjen 2018.
Oznámení o výsledku soutěže o návrh k uveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných
zakázek odešle zadavatel do 30 dnů od ukončení soutěže.
Výsledek soutěže o návrh zveřejní zadavatel na profilu
zadavatele.



10.10 | O
 známení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu
—

Zadavatel rozešle rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu spolu s protokolem o průběhu soutěže o návrh všem
účastníkům.

10.11 |	Uveřejnění výsledků hodnocení návrhů



10.11.1 Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů bude stanoveno v průběhu soutěže.



10.11.2 Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů účastníkům k nahlédnutí počíná běžet rozesláním rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu spolu s protokolem a končí 15. dnem
po posledním doručení protokolu účastníkovi soutěže.

10.12 |	Úhrada cen a náhrad výloh



10.12.1 Ceny a náhrady výloh budou vyplaceny nejpozději do 50
kalendářních dnů od ukončení soutěže podle § 149 odst. 3
zákona.

10.13 |	Veřejná výstava soutěžních návrhů
—

Do 3 měsíců od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu se předpokládá uspořádání veřejné výstavy.

Soutěžní podmínky
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11 | Souhlas se soutěžními
podmínkami, námitky
11.1 |	Souhlas porotců se soutěžními podmínkami
—

Vypsáním soutěže o návrh a svou účastí v ní potvrzují porotci, přizvaní odborníci poroty, sekretář soutěže,
a přezkušovatelé soutěžních návrhů, že se seznámili se
všemi ustanoveními těchto soutěžních podmínek a zavazují
se, že budou všechna ustanovení dodržovat a v průběhu
soutěže zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, které
nastanou v průběhu zadávání této soutěže o návrh.

11.2 |	Souhlas účastníků se soutěžními podmínkami
—

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

11.3 |	Námitky



11.3.1 Ú
 častník, kterému postupem zadavatele souvisejícím
se soutěží o návrh hrozí nebo vznikla újma, může podat
námitky. Námitky proti soutěžním podmínkám musí být
zadavateli doručeny nejpozději do skončení lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů. Námitky proti ostatním úkonům
zadavatele v soutěži o návrh musí být zadavateli doručeny
do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém
porušení zákona zadavatelem. Námitky podává účastník
soutěže písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, v čem
je spatřováno porušení zákona a soutěžních podmínek,
proti kterému postupu poroty či zadavatele návrh směřuje
a čeho se účastník soutěže domáhá. Zadavatel přezkoumá
podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení
námitek odešle účastníku soutěže písemné rozhodnutí
o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, a to s uvedením
důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, sdělí v rozhodnutí,
jaká přijme opatření k nápravě a oznámí tuto skutečnost
všem účastníkům soutěže.



 okud zadavatel námitky odmítne, poučí účastníka soutěže
11.3.2 P
v rozhodnutí o námitkách o možnosti podat ve lhůtě podle
§ 251 odst. 2 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Současně účastníka poučí o možnosti podat návrh
na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského
soudu ČKA.



 ávrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
11.3.3 N
je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
i zadavateli do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek,
pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. Náležitosti návrhu
na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu účastníka se řídí podle ustanovení § 249 a násl.
zákona.
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12 | Autorská práva
12.1 |	Autorská práva účastníků



12.1.1 A
 utoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využívat v jiném případě.

13 | Protokol o jednání
a rozhodnutí poroty
13.1 |
—

a o jejich výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje
zejména:
a) zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
b) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
c) rozhodnutí o vyřazení návrhu z hodnocení a doporučení
zadavateli k vyloučení účastníka ze soutěže,
d) doporučení pro návrhy postupující do 2. fáze soutěže,
e) hodnocení všech soutěžních návrhů,
f ) rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení
jejich pořadí,
g) rozhodnutí o udělení cen a náhrad výloh,
h) seznamy členů a náhradníků poroty a přítomných znalců
na jednotlivých zasedáních poroty.



12.1.2 Ú
 častník soutěže, musí doložit zadavateli, že je oprávněn
disponovat autorskými právy, tj. autor udělil účastníkovi
oprávnění k užití jeho díla. Splnění této podmínky prokáže
účastník soutěže čestným prohlášením vloženým do obálky
nadepsané „Autor – 1.fáze“ dle Přílohy č. 2 soutěžních podmínek.








12.2 |	Svolení k užití díla pro účely soutěže






12.2.1 N
 ávrhy, které postoupily do 2. fáze soutěže, se stávají majetkem zadavatele soutěže o návrh. Odevzdáním soutěžních
návrhů udělují jejich autoři zadavateli souhlas užít jejich
autorská díla pro účely této soutěže o návrh. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních
podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

O zasedání a jednání soutěžní poroty, o průběhu soutěže

13.2 |





13.2.1 D
 o protokolu se zaznamenají odlišné názory členů poroty,
jestliže o to tito členové výslovně požádají.



13.2.2 K
 opii protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím
o výběru nejvhodnějšího návrhu zašle zadavatel všem
účastníkům soutěže o návrh.

 utoři soutěžních návrhů si ponechávají osobnostní autor12.2.2 A
ská práva.
12.2.3 N
 ávrhy, které nepostoupily do 2. fáze soutěže, budou po
ukončení výstavy na požádání autorů k vyzvednutí na adrese zadavatele, viz odst. 7.1. Lhůta pro vyzvednutí návrhů
bude dohodnuta e-mailovou komunikací.



 utor vítězného návrhu celkového řešení prostoru
12.2.4 A
Vítězného náměstí je oprávněn účastnit se zadávacího
řízení na výběr generálního projektanta investiční akce
„Rekonstrukce Vítězného náměstí“, nesmí však být zvýhodněn oproti jiným účastníkům.

12.3 |	Souhlas účastníků s vystavením soutěžních
návrhů



12.3.1 O
 devzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas
s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých návrhů
v rámci propagace soutěže o návrh a jejich výsledků, včetně
zveřejnění v tištěném a na webových stránkách publikovaném katalogu bez množstevního, teritoriálního a časového
omezení. O formátu a parametrech publikací rozhodne
organizátor soutěže.



 utoři soutěžních návrhů se zavazují spolupracovat se zada12.3.2 A
vatelem a organizátorem na přípravě výstavy a katalogu.
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14 | Schválení soutěžních podmínek


14.1.1 T
 yto soutěžní podmínky byly projednány na ustavující
schůzi poroty konané dne 20. 02. 2018. Byly schváleny
porotou dne 27. 3. 2018.



14.1.2 Schválení zadavatelem proběhlo dne 17. 4. 2018.



14.1.3 B
 yly shledány regulérními a schváleny Českou komorou
architektů dopisem ze dne 11. 4. 2018 pod č. j. 583-2018/
Šp/Ze.

15 | Přílohy
—
—
—
—
—

01) Průvodní list a čestné prohlášení o uzavření smlouvy
o společnosti
02) Čestné prohlášení o autorství, dohodnutý procentuální
podíl na odměně a zdanění
03) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
04) Čestné prohlášení o oprávnění k vykonávání činnosti
05) Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti






.............................................................................
Mgr. Ondřej Boháč, ředitel
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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 1 – Průvodní list - Identifikační údaje účastníka soutěže, prohlášení
o uzavření smlouvy o společnosti
Kontaktní osoba:
pro komunikaci se zadavatelem.
na tuto adresu bude zasláno oznámení o rozhodnutí o vyloučení ze soutěže po 1. fázi hodnocení, o výběru nejvhodnějšího
návrhu a protokol o průběhu soutěže.

…………….........……………….........................................................................................................................................................
jméno
…………….........……………….........................................................................................................................................................
adresa
…………….........……………….........................................................................................................................................................
e-mail
…………….........……………….........................................................................................................................................................
telefonní spojení – mobil, případně pevná linka

Účastník soutěže o návrh:
Účastníkem soutěže může být jak právnická tak fyzická osoba nebo společnost právnických či fyzických osob.
jméno /název

sídlo

IČ

datová schránka

01

…

Způsob uvedení autorství – pro veřejnost
Pro užití prezentace soutěže bude jako „autor návrhu“ uvedena společnost nebo jména v následující podobě:

vzor:
01. IPR Praha – Česká republika
02. IPR Praha / Jméno autora, Jméno autora, Jméno autora, spolupráce: jméno spolupracujícího
03. Jméno autora, Jméno autora, Jméno autora, spolupráce: jméno spolupracujícího
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Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 1 – Průvodní list - Identifikační údaje účastníka soutěže, prohlášení
o uzavření smlouvy o společnosti
Účastník soutěže – společnost společníků:
Vyplňuje účastník pouze v případě založení společnosti.

čestně prohlašuje, že za účelem účasti v mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži o návrh
„Celkové řešení Vítězného náměstí“ založil společnost podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Společníci se dohodli, že jménem společnosti jedná:
Jméno …………….........………………................................................................................................................................................

Jméno

Podpis/y

Osoba oprávněná jednat
jménem účastníka

…………..………………………………….

Autor/ři - společníci

…………..………………………………….
…………..………………………………….
…………..………………………………….

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o autorství, dohodnutý procentuální podíl na
odměně a zdanění
Autor / Autoři návrhu:
Autor nemusí být shodný s účastníkem soutěže (v takovém případě musí mít účastník a autor mezi sebou vypořádána
autorská práva). Níže podepsaní autoři jsou autory soutěžního návrhu ve smyslu § 5 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon)
jméno

01

...

Spolupracující osoby:
ostatní spolupracující osoby, které nejsou autory návrhu – například externí konzultanti, spolupracovníci, odborné profese
nebo autorizovaná osoba atd.

jméno

01

...

Vzájemný dohodnutý procentuální podíl v případě udělení ceny, rozdělení náhrad výloh a
zdanění:
Správnost údajů bude ověřena po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu sekretářem soutěže.
Odměny udělené v soutěži o návrh fyzickým osobám přesahující částku 10.000 Kč, budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č.
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu ve výši 15 % a budou zdaněny buď
zadavatelem, nebo fyzickou osobou, dle tohoto čestného prohlášení.
Odměny udělené v soutěži o návrh 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.

Kategorie zdanění při částce nad 10.000 Kč:
A)
účastník s autorizací/bez autorizace s IČ – odměnu jsem získal v rámci svého podnikání
a zahrnu ji do svého základu daně. Zadavatel pak vyplácí plnou částku a účastník ji daní sám.
B)
účastník s autorizací/bez autorizace bez IČ – odměnu jsem získal mimo své podnikání.
Zadavatel pak vyplácí plnou částku sníženou o 15%.
C)
zahraniční účastník s autorizací/bez autorizace a s IČ/bez IČ: postupuje se dle smlouvy
o zamezení dvojího zdanění - příjem se zdaní v zemi daňové rezidentury příjemce. Zadavatel pak
vyplácí plnou částku a účastník ji daní sám.

23

24

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o autorství, dohodnutý procentuální podíl na
odměně a zdanění
Jméno účastníka, autora nebo společnosti

% podíl
odměny

Kategorie zdanění při
částce nad 10.000
Kč: (vyplňte A, B, C)

bankovní spojení

01
02
...

Ztvrzení výše uvedených údajů:

- Níže podepsaní svým podpisem ztvrzují, že mezi sebou mají vypořádána autorská práva a
ztvrzují správnost uvedeného podílu na případném finančním ohodnocení.
- V případě sporů nese odpovědnost účastník soutěže.

V ……………..…………….. dne ………………….……
Jméno

Podpis/y

Osoba oprávněná jednat
jménem účastníka

…………..………………………………….

Autor/ři

…………..………………………………….
…………..………………………………….
…………..………………………………….

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
V případě účasti právnické osoby nebo společnosti právnických osob podepisuje toto prohlášení osoba
oprávněná jednat.
V případě účasti fyzické osoby nebo společnosti fyzických osob podepisují toto prohlášení všichni.
Já/my níže podepsaný/í
Jméno účastníka: ......................................................................................................................................................
Jméno autora/ů: .......................................................................................................................................................
Zpracovatel/é soutěžního návrhu v soutěži o návrh na „Celkové řešení Vítězného náměstí“
Tímto čestně prohlašuji/eme, že:
Splňuji/eme základní způsobilost podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně že:
a) nebyl/i jsme v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením soutěže o návrh pravomocně
odsouzen/i pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla účastníka soutěže; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá/me v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) nemá/me v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na
veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá/me v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není/nejsme v likvidaci, nebylo proti němu/nám vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu/nám
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
Účastník soutěže, který je právnickou osobou, dále čestně prohlašuje, že podmínku podle ustanovení § 74 odst.
1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka soutěže právnická osoba, musí podmínku podle výše
uvedeného ustanovení splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.
V ……………..…………….. dne ………………….……
jméno

Podpis/y

Účastník

………………………………….

Autor/ři

………………………………….
………………………………….
………………………………….
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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o oprávnění k vykonávání činnosti
v případě, že účastníkem je právnická osoba
Níže podepsaný
název účastníka: ....................................................................................................................................................................
sídlo: ..................................................................................................................................................................... .................
IČ: ..................................................................................................................................................................... ....................
DIČ: ..................................................................................................................................................................... ....................
jednající/zastoupený……………………………………………………………………………………………………………................................................
................................................................................................................................................................................................

Účastník soutěže o návrh na „Celkové řešení Vítězného náměstí“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................

tímto čestně prohlašuje, že:
1) výše uvedená právnická osoba, coby účastník soutěže o návrh „CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO
NÁMĚSTÍ“, je zapsána v obchodním rejstříku.
(Toto čestné prohlášení se nevztahuje na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde taková
evidence není vyžadována.)

nebo
2) právní předpisy v zemi sídla výše zmíněné právnické osoby, coby účastníka soutěže o návrh
„CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ“, zápis právnické osoby do obchodního rejstříku ani jiné
obdobné evidence nevyžadují.

V ……………..…………….. dne ………………….……

jméno
osoby oprávněná jednat
jménem účastníka

Podpis
………………………………….
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Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěžní podmínky
Mezinárodní urbanisticko–architektonická soutěž: Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh: Celkové řešení Vítězného náměstí

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti
Níže podepsaný
Jméno účastníka: ....................................................................................................................................................................
sídlo: ..................................................................................................................................................................... .................
IČ: ..................................................................................................................................................................... ....................
DIČ: ..................................................................................................................................................................... ....................
jednající/zastoupený……………………………………………………………………………………………………………................................................
.........................................................................................................................................................................

Účastník soutěže o návrh na „Celkové řešení Vítězného náměstí“
Tímto čestně prohlašuje, že:
je autorizovaným architektem+) / člen týmu ……………………………….. je autorizovaným architektem+)
v oboru architektura nebo autorizovaným architektem se všeobecnou působností podle ust. § 4
odst. 2 písm. a) nebo § 4 odst. 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.

V ……………..…………….. dne ………………….……

jméno
Účastník/osoba
oprávněná jednat
jménem účastníka

Podpis
………………………………….

__________________________________________________________________________________
+)

Nehodící se škrtněte.
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