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1

ZADAVATEL SOUTĚŽE

1.1

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Tel:
IČO:
Bankovní spojení:
E-mail (podatelna):
Datová schránka:

1.2

Zpracovatel soutěžních podmínek
Název:
Odpovědný zástupce:
Sídlo:
Tel:
E-mail:

1.3

Útvar městského architekta, MěÚ Uherské Hradiště
Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí útvaru
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
572 525 240
ales.holy@mesto-uh.cz

Sekretář soutěže
Jméno:
Sídlo:
Tel:
E-mail:

1.4

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
572 525 111
002 91 471
19-1543078319/0800
epodatelna@mesto-uh.cz
ef2b3c5

Libuše Hradilová
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
572 525 242
libuse.hradilova@mesto-uh.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno:
Sídlo:
Tel:
E-mail:

Mgr. Pavel Hubáček
Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
572 525 241
pavel.hubacek@mesto-uh.cz

2

POROTA, POMOCNÉ ORGÁNY POROTY A PŘIZVANÍ ODBORNÍCI

2.1

Členové poroty

2.1.1

Závislí členové poroty
1. Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherského Hradiště,
2. Ing. Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště
3. Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ
Ing. arch. Martina Radochová, referentka Útvaru městského architekta MěÚ - náhradnice
PhDr. Blanka Rašticová, předsedkyně komise Architektury a regenerace MPZ - náhradnice

2.1.2

Nezávislí členové poroty
1. Ing. arch. Michal Kohout
2. Ing. arch. David Mikulášek
3. M.A. Svatopluk Sládeček
4. Ing. arch. Ivo Ondračka
Ing. arch. Iveta Ludvíková - náhradnice
Ing. arch. Pavel Pekár - náhradník
Ing. Markéta Sprinzlová - náhradnice

2.2

Přizvaní odborníci
Porota si se svolením zadavatele může v průběhu soutěže vyžádat přizvání odborníků.
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3

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

3.1

Předmět soutěže

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Předmětem soutěže je nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného
souboru Štěpnice.
Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční
proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se stane důstojnou a organickou součástí
relativně kvalitního obytného souboru.
Město očekává především:






vytvoření důstojné a přitažlivé „vstupní brány“ do obytného souboru,
vhodné a kvalitní funkční a prostorové využití centra sídliště
zvýšení intenzity, efektivity využívání a atraktivity objektu čp. 1156 nákupního střediska,
navýšení kapacity parkovacích a odstavných stání,
vytvoření kvalitního centrálního veřejného prostoru, společensky atraktivního prostranství
(náměstí) k trávení volného času a setkávání lidí,
 kultivace a revitalizace zadního (zásobovacího) traktu nákupního střediska a prostředí
orientovaného do Zahradní ulice,
 návrh využití a řešení plochy areálu bývalých jeslí čp. 1188.
Podrobnější komentář je uveden v podkladu P.01 Obecné informace k návrhu.

3.2

Účel a poslání soutěže

3.2.1.

Účelem a posláním soutěže je prověřit možnosti způsobu řešení předmětu soutěže a vyjasnění
možných architektonických či urbanistických hledisek, nalézt a ocenit řešení nejvhodnější, která splní
požadavky zadavatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a jejích přílohách, tedy zajistit
zadavateli portfolio názorů na řešení území.
S ohledem na to, že:
- zadavatel nemá v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez
uveřejnění;
- soutěž není součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby;
- souhrnná hodnota cen, odměn nepřesahuje 2.000.000 Kč,
není soutěž realizována v režimu Zákona.
V případě, že tyto soutěžní podmínky odkazují na Zákon (zejména v případě vymezení podmínek
účasti), nejedná se o dobrovolné podřízení zadavatele režimu Zákona ve smyslu ust. § 4 odst. 4
Zákona; zadavatel je ovšem v případě přímého odkazu na Zákon oprávněn použít ustanovení
Zákona obdobně a účastníci jsou povinni uvedené respektovat.
Výsledkem soutěže bude ideový návrh, který nabídne urbanisticko-architektonické řešení
revitalizace centra sídliště a který bude podkladem pro zpracování územní studie.
Zadavatel si vyhrazuje oprávnění pověřit některého či některé z oceněných účastníků dopracováním
ideje, a to formou územní studie, v zadávacím řízení ve smyslu Zákona popřípadě jeho přizváním ke
spolupráci na územní studii.
Rozsah a časové návaznosti nelze zatím předvídat. Město pro tento druh navazující dokumentace
– územní studii centra Štěpnice v rozpočtu vyčleněnu částku 170 000 Kč.

3.2.2.

3.2.3

3.2.4

3.3

Důsledky nedodržení požadavků vyhlašovatele na řešení předmětu soutěže
Požadavky uvedené v odst. 3.1 jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem
k vyřazení návrhu z posuzování 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. 10.1.
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4

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ

4.1

Druh soutěže

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanisticko architektonická
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako otevřená
Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako jednofázová
Soutěž je anonymní

4.2

Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena na webu https://www. mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice a na
internetových stránkách České komory architektů http://www.cka.cz a na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471

4.3

Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení
výsledků soutěže

4.3.1

4.3.2

Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním
Protokolu o průběhu soutěže, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od konečného rozhodnutí
zadavatele, e-mailem.
Výsledek soutěže zveřejní zadavatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

4.4

Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré části soutěžního
návrhu proto musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce.

5

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

5.1

Podmínky účasti v soutěži
Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
a) prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a
v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
a.1) se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže;
a.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
a.3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním
nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1 a a.2,pokud jsou
tyto osoby uvedeny v soutěžních podmínkách;
a.4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele
nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a
schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na
projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky
v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž;
b) splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;
c) mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby
vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se
sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);
d) jsou autorizovaným architektem s autorizací A0 nebo A1 nebo A2 podle Zákona o výkonu
povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany
nebo v něm mají sídlo.

5.2

Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 5.1 následujícími dokumenty
odevzdanými spolu se soutěžním návrhem:
a) podmínky uvedené pod písm. a) a b) čestným prohlášením;
b) podmínku uvedenou pod písm. c) internetovým výpisem z živnostenského rejstříku nebo jiné
evidence;
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5.2.1

5.2.2

5.2.3
5.2.4
5.2.5
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c) podmínku uvedenou pod písm. d) potvrzením o autorizaci vydané příslušnou Komorou;
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více fyzických osob společně, musí každá z těchto
osob splňovat podmínky uvedené v odst. 5.1 písm. a), a b). Splnění ostatních podmínek účasti
prokazují tyto osoby společně.
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více právnických osob společně, musí každá z těchto
osob splňovat podmínky uvedené v odst. 5.1 písm. a), b) . Splnění ostatních podmínek účasti
prokazují tyto osoby společně. Splnění podmínek základní způsobilosti prokazují právnické osoby
dle ustanovení § 74 odst. 2 Zákona.
Účastník je oprávněn prokázat splnění podmínek uvedených v odst. 4.1 písm. c), a d)
prostřednictvím jiné osoby.
Osoba prokazující splnění podmínky dle odst. 4.1 písm. d) musí být autorem nebo spoluautorem
návrhu.
Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti v soutěži v rozsahu odpovídajícím právnímu
řádu země, ve které má sídlo.

5.3

Důsledky nesplnění podmínek účasti v soutěži

5.3.1

Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle
odst. 5.2, zadavatel jej vyzve písemně k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě do 3 dnů od výzvy,
porota vyřadí jeho návrh z posuzování a zadavatel jej vyloučí ze soutěže. Zadavatel může, dle
možností, chybějící údaje ověřit z veřejných seznamů a rejstříků.
Pokud jde o účastníka, který předložil odměněný nebo oceněný návrh, zadavatel do skončení této
lhůty přeruší hodnotící zasedání poroty. V případě, že účastník požadované dokumenty do skončení
lhůty nedoloží, zadavatel jej vyloučí ze soutěže.
Zadavatel vyloučí účastníka, u něhož zjistí ověřením skutečností uvedených v čestném prohlášení a
kontrolou předložených dokumentů, že tento účastník nesplnil podmínky účasti v soutěži.

5.3.2

6

SOUTĚŽNÍ PODKLADY

6.1

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím

6.1.1

Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické podklady ve
formátech *.dwg, *.jpg, *.pdf) a budou uveřejněny na profilu zadavatele, zároveň budou poskytovány
prostřednictvím webových stránek soutěže o návrh: https://www.mesto-uh.cz/soutez-centrumstepnice
Seznam poskytovaných podkladů:
P.00
Soutěžní podmínky (pdf)
P.01
Obecné informace k návrhu (pdf)
P.02
Vzorové uspořádání panelu (pdf, dwg)
P.03
Mapa řešeného území (pdf)
P.04
Digitální katastrální mapa + vrstevnice + ortofotomapa (dwg, dgn)
P.05
Jednotná digitální technická mapa JDTM (dwg, dgn)
P.06
Urbanisticko-architektonická studie sídliště Štěpnice 7/2016 (pdf)
P.07
DUR Rozšíření parkování na sídlišti (pdf)
P.08
Program rozvoje města Uherské Hradiště do r. 2030 (pdf)
P.09
Zaměření půdorysů objektu čp. 1156 (pdf)
P.10
Přehled funkčního využití objektu čp. 1156 (pdf)
P.11
Statické posouzení objektu čp. 1156 (pdf)
P.12
Přehled funkčního využití objektu čp. 1188 (pdf)
P.13
Fotodokumentace (jpg)

6.1.2

Zájemce o účast v soutěži se stažením podkladů zavazuje používat data výhradně pro účel této
soutěže o návrh, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou.
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6.2

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím ke stažení

6.2.1
6.2.2

Soutěžní podklady lze zdarma stáhnout na adrese https://www.mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice
Seznam online podkladů k nahlédnutí:


ZÚR Zlínského kraje zahrnující právní stav k 5.10.2012 http://www.kr-zlinsky.cz/vyhotovenizur-zk-zahrnujici-pravni-stav-ke-dni-05-10-2012-cl-1998.html



ÚAP (výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů, problémový výkres, RURÚ SO ORP
Uherské Hradiště 2010 a 2012 na adrese http://www.mesto-uh.cz/uzemniplanovani?highlightWords=%C3%BAzemn%C3%AD+pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD
nebo www.juap-zk.cz (zpřístupnění vektorových dat až po bezplatné on-line registraci)



Územní plán města Uherské Hradiště, územní studie sídelní zeleně
http://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-uherskeho-hradiste


Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje po registraci na www.jdtm-zk.cz
V případě jakýchkoli potíží s nahlížením do uvedených podkladů se lze obrátit na sekretáře soutěže.
V případě jakýchkoli otázek je připraven také FAQ link https://www.mesto-uh.cz/soutez-centrumstepnice

6.3

Prohlídka řešené lokality
Společná - organizovaná prohlídka řešeného území se uskuteční 18. března 2019 od 12:00 h se
srazem zájemců na prostranství před nákupním střediskem v ulici Štěpnická čp. 1156 u sochy
“Chlapce s kohoutem“.
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POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

7.1

Grafická část
Grafická část soutěžního návrhu bude vyhotovena na jednom panelu formátu 700 x 1000 mm (B1
v orientaci na výšku). Panel bude obsahovat výkresy a schémata dle vzoru v soutěžních podkladech
P.02:
- komplexní urbanistický návrh v měřítku 1:500,
- schéma širších vztahů,
- funkční využití a etapizace,
- vizualizace, zákresy do fotografií,
- schématické řezy,
- volitelné upřesňující zobrazení návrhu dle vlastního výběru
Panel bude označen způsobem uvedeným v odst. 8.1 těchto soutěžních podmínek.

7.2

Textová část
Textová část soutěžního návrhu bude obsahovat:
a) průvodní zprávu – stručné odůvodnění základních principů navrhovaného řešení (a to zejména
urbanistická koncepce, koncepce veřejných prostranství, koncepce funkční a prostorová,
dopravní řešení, architektura), včetně případných vysvětlujících schémat (v rozsahu max. 8500
znaků včetně mezer),
b) anotaci pro účely prezentace soutěže (max. 500 znaků).
Maximální rozsah 10 stran A4. Bude předloženo ve dvou tištěných vyhotoveních formátu A4 a bude
označeno způsobem uvedeným v odst. 8.1 těchto soutěžních podmínek.

7. 3

Digitální část

7. 3. 1 Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující:
a) grafickou část ve formátu *.pdf a v minimálním rozlišení 300 dpi,
b) textovou část ve formátech *.pdf, *.doc.
7. 3. 2 Nosič s nadpisem SOUTĚŽ – CENTRUM ŠTĚPNICE bude vložen do obálky „Digitální část“.
7. 3. 3 Obálka bude zalepena, neporušena a bude označena způsobem uvedeným v odst. 8.1 těchto
soutěžních podmínek.
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7.4

Obálka nadepsaná „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE“

7.4.1

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, e-mailové adresy,
b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 5.1 a 5.2,
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže, popř. ID datové schránky,
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky,
e) Podepsané prohlášení v příloze tohoto dokumentu (v případě, že je účastníkem právnická osoba
nebo účastník není shodný s autorem).

7.4.2

Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným
v odst. 8.1 těchto soutěžních podmínek.
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SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

8.1

Závazné označení návrhu a jeho částí

8.1.1

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek:
PANEL - GRAFICKÁ ČÁST,
TEXTOVÁ ČÁST,
OBÁLKA „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE“,
OBÁLKA „DIGITÁLNÍ ČÁST“
budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 cm x 3 cm, do kterého sekretář soutěže
vyznačí identifikační číslo návrhu.
Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek:
PANEL - GRAFICKÁ ČÁST,
TEXTOVÁ ČÁST,
OBÁLKA „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE“
OBÁLKA „DIGITÁLNÍ ČÁST“
budou v dolní části vlevo označeny textem SOUTĚŽ – CENTRUM ŠTĚPNICE.
PANEL - GRAFICKÁ ČÁST soutěžního návrhu
bude v dolní části vlevo označen logem a textem viz vzor v příloze P.02 Vzorové uspořádání
panelu

8.2

Podmínky anonymity soutěžního návrhu

8.2.1

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

8.2.2

Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 - Malá Strana
8.2.3

8.2.4.

8.3

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.
Zadavatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole
soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity
návrhu.

Obal návrhu
Všechny části návrhu (panel, textová část, obálky „ÚČASTNÍK SOUTĚŽE“ a „DIGITÁLNÍ ČÁST“)
budou uloženy v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem SOUTĚŽ – CENTRUM ŠTĚPNICE.
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ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

9.1

Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

9.1.1

Soutěžní návrhy lze odevzdat v pracovních dnech od 8:00 hodin, v pondělí a středu do 17:00 hodin,
v úterý do 15:30 hodin, ve čtvrtek do 15:00 hodin a v pátek do 14:00 hodin a v konečný den lhůty
k odevzdání do 17:00 hodin na podatelnu Městského úřadu, Masarykovo náměstí 19, Uherské
Hradiště, PSČ 686 01.
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.

9.1.2
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KRITÉRIA HODNOCENÍ

10.1

Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti
následně:
 kvalita urbanisticko-architektonického řešení
 přiměřenost a realizovatelnost řešení
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě
zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

10.2

Důvody pro vyloučení ze soutěže

10.2.1 Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
a) nebyly doručeny v požadovaném termínu,
b) zřetelně ukazují na porušení anonymity,
c) nebo pokud jejich autor – účastník soutěže nesplňuje kvalifikační předpoklady.
10.2.2 Soutěžící berou na vědomí, že návrhy, které poruší závazně stanovené požadavky na obsah a
úpravu návrhu a poruší požadavky na zachování anonymity soutěže, porota vyřadí z posuzování. Za
podmínek § 10 odst. 7 Soutěžního řádu mohou být vyřazené návrhy posuzovány mimo soutěž a
mohou získat zvláštní odměnu.
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CENY A ODMĚNY

11.1

Ceny
1. cena se stanovuje ve výši
140 000 Kč
(slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši
100 000 Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši
70 000 Kč
(slovy: sedmdesát tisíc 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 120 000 Kč
(slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých).

11.3

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 případné rozhodnutí porota podrobně zdůvodní do Protokolu o průběhu
soutěže.
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Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

11.4.1 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 zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
11.4.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 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.
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ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

12.1

Datum ustavující schůze poroty: 17. ledna 2019

12.2

Datum vyhlášení soutěže: 18. února 2019

12.3

Dotazy
Dotazy se podávají e-mailem centrum.stepnice@mesto-uh.cz, dotazy budou adresovány sekretáři
soutěže.
Lhůta k podání dotazů soutěžícími: do 8. dubna 2019 včetně.
Zasedání poroty k zodpovězení dotazů se nekoná.
Odpovědi na dotazy: vysvětlení soutěžních podmínek formou odpovědi na dotazy bude zveřejněno
na webu zadavatele https://www.mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice a na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471 nejpozději do 24. dubna 2019 včetně.

12.4

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Nejzazší datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 8) se stanovuje
na 17:00 hodin dne 17. června 2019.

12.5

Datum konání hodnotícího zasedání poroty
Zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční ve dnech 26. a 27. června 2019,
přičemž ukončení zasedání poroty může nastat i později (dle počtu soutěžních návrhů).

12.6

Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Zadavatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže rozesláním
protokolu o průběhu soutěže e-mailem, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od rozhodnutí
zadavatele.

12.7

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních
návrhů soutěžícím k nahlédnutí
Zadavatel vyhlásí výsledky soutěže na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00291471 a na internetové stránce https://www.mesto-uh.cz/soutez-centrumstepnice, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí zadavatele. Písemný
protokol o průběhu a hodnocení návrhů rozešle zadavatel všem účastníkům soutěže e-mailem.
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet rozesláním protokolů
a končí 15. dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže.

12.8

Lhůta k proplacení cen a odměn
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu nebo 7 dní od vynesení nálezu v rozhodčím řízení.

12.9

Lhůta k veřejné výstavě
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců
od oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu, přesné datum bude stanoveno
v průběhu soutěže.
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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

ŘEŠENÍ ROZPORŮ

13.1. Ukončení soutěže a řešení námitek
13.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu
poroty.
13.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává,
proti kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení
soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
13.1.3 Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.
Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele
v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi
Stavovského soudu České komory architektů.
13.1.4 Soutěž je ukončena dnem, kdy:
a) všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 241 – 244 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a § 13 Soutěžního řádu České komory architektů,
b) a pokud námitky v této lhůtě nejsou podány.
13.1.5 Zadavatel má právo soutěž zrušit. V případě zrušení soutěže je zadavatel povinen uhradit každému
z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh, odškodné, a to dle
podmínek § 6 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
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KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

14.1

Souhlas zadavatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborníků s podmínkami
soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují zadavatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborníci, 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.
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KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH
NÁVRHŮ

15.1

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník
a) prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh předkládá fyzická
osoba, která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním
orgánem je osoba, která je autorem návrhu;
b) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory - fyzickými osobami
předkládajícími návrh společně jako účastník;
c) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi právnickými osobami,
předkládajícími návrh společně jako účastník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo
zaměstnanec právnické osoby;
d) licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem
účastníka.
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15.2

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel

15.2.1 Autoři soutěžních návrhů jsou nositeli osobních práv autorských ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Autoři si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
15.2.2 Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují
zadavateli 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. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny
autorům.
15.2.3 Ve vztahu k oceněným návrhům zadavatel získává licenci k výkonu majetkových práv za dále
uvedených podmínek. Autoři oceněných návrhů udělují zadavateli souhlas užít jejich autorská díla,
přičemž výslovně berou na vědomí, že jejich autorské dílo bude moci být využito či dále
dopracováno za účelem využití jako podkladu pro výběr zhotovitele územní studie. Zadavatel je
zejména oprávněn autorské dílo rozmnožovat, rozpracovat či využít jiným obdobným způsobem
v rámci přípravy územní studie. Výslovně se ujednává, že oprávnění zadavatele zahrnuje také
možnost dílo učinit součástí zadávacích podmínek pro výběr zpracovatele územní studie.
K uvedenému účastník poskytuje zadavateli licenci, přičemž odměna za licenci je zahrnuta v ceně
dle 11.1.

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 zadavatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Zadavatel 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 členové poroty a předají jej zadavateli.
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
zadavatel všem účastníkům soutěže v souladu s odstavcem 3.3 a zároveň na vědomí České komoře
architektů.
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USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ
SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

16.1

Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.

16.2

Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty a následně
Českou komorou architektů. Písemné doklady odsouhlasení soutěžních podmínek jsou k nahlédnutí
u sekretáře poroty.
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17

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány soutěžní porotou na ustavujícím zasedání dne 17. ledna
2019 a následně odsouhlaseny hlasováním per rollam ke dni 28. ledna 2019.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny Radou města Uherské Hradiště dne 28. ledna 2019
usnesením č. 110/5/RM/2019.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dne …………………………………………
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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHA
(dle bodu 7.4.1 e a 15.1 a) soutěžních podmínek)

Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství
Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu § 5 zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon) je:
………………………………………………………………………………………………………………….
Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte)
a/ statutární orgán ve smyslu §85, §101§, §133 a §191 zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….
PODPIS
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