1. Z médií a vyjádření primátora v tisku je zřejmé, že se odvolali někteří účastníci soutěže. K tomu ale
nemohlo dojít, protože výsledky nebyly zveřejněny a soutěž je anonymní. Někteří účastníci soutěže
pravděpodobně dostali informace, jiní ne.
Vyjádření PSS:
Vyhlašovatel vyloučil v prvním kole několik účastníků soutěže, kterým v souladu s § 76 odst. 6 zákona
č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách vyloučení oznámil bezodkladně. Dotčený soutěžící využil
možnosti podat námitku dle § 113 zákona k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vše tedy
proběhlo v souladu se zákonem.

2. Opět z médií, nikoliv standardním a korektním způsobem, se dostala na veřejnost informace, že
soutěž řeší ÚHOS. Soutěžící nedostali od poroty, od sekretáře soutěže žádnou informaci. Dodnes.
Vyjádření PSS:
Česká komora architektů žádala zástupce vyhlašovatele dne 25. 7. 2013 o vyjádření k aktuální situaci,
(http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/priloha-dopisu-email-pidohnalove-2013-09-19.pdf), poté žádala vyhlašovatele dne
16. 8. 2013, aby vydal stanovisko k aktuálnímu stavu soutěže. Žádost je k dispozici zde:
http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/stvanice-2013-08-15.pdf. Dne 19. 9. 2013 byla žádost urgována
(http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/stvanice-primator-2013-09-19.pdf).
Vyhlašovatel tuto situaci vysvětlil tak, že nemohl dát soutěžícím vědět, protože soutěž byla
anonymní, tedy nebylo možné soutěžící obeslat. Domníváme se, že by šlo vyřešit vyvěšením např. na
web neadresně zprávu nebo vydat tiskovou zprávu do médií.

3. V průběhu soutěže došlo dle médií i reakcí primátora k lobistické schůzce na magistrátu za
umístění budovy filharmonie na ostrově, respektive lobing za ty architekty, kteří tam filharmonii
situovali.
Vyjádření PSS
Dne 10. 4. 2013 zaslala ČKA primátorovi dopis, kde se pozastavila nad nevhodným načasováním
publikování tiskové zprávy Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze ze dne 22. 3. 2013 a
požádala primátora o zdrženlivost všech zúčastněných stran v publikování komentářů, které by mohly
mít vliv na práci účastníků soutěže. Dopis je k dispozici zde:
http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/2013-04-10-stavanice-dopis-primatorovi.pdf

Magistrát ve své tiskové zprávě odmítl, že by bylo jakkoliv lobováno za umístění budovy filharmonie
na ostrově a že by došlo k ovlivňování hodnocení soutěžních návrhů
(http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/131023_tvanice_upr.pdf)

4. Vyhlášení výsledků dle harmonogramu je v pětiměsíčním zpoždění a to i přes to, že před pěti
měsíci někteří porotci v médiích potvrdili, že je znám vítěz soutěže. Pět měsíců jsou účastníci poroty
zastupující profesi těmito informacemi zvýhodňováni oproti ostatním architektům. Někteří tyto
informace nekorektně využívají – bez zveřejnění výsledků se jim nelze bránit (plánování pracovních
aktivit, sestavování týmů,...)
Vyjádření PSS:
Vyhlašovatelem bylo oznámeno, že soutěž ukončena před pěti měsíci nebyla, a to kvůli řešení
stížnosti ÚOHSem, kterému byly zaslány veškeré originální dokumenty k soutěži. K tomuto se ostatně
ČKA vyjadřovala dopisem (http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-arozvoje-uzemi-ostrova-stvanice-v-praze/stvanice-primator-2013-09-19.pdf), kde navrhla magistrátu,
aby si originály z ÚOHSu vyžádal a poskytl místo nich kopie a soutěž dokončil.

5. Před čtyřmi měsíci měly být proplaceny finanční náklady za druhé kolo, ceny a odměny (porota si
vyžádala od soutěžících ve druhém kole práci, která podle zvoleného konceptu mohla nákladově
překročit půl milionu korun). Ekonomické komplikace soutěžících nejsou zjevně pro vypisovatele
soutěže a porotu problémem.
Vyjádření PSS:
Zdržení soutěže nás velmi mrzí, magistrátu jsme navrhli řešení, jak se stížností ÚOHSu naložit a
proces soutěže tak urychlit – vyžádat si originály a poskytnout kopie – viz odpověď bod 4.

6. Soutěžní panely dosud neuzavřené anonymní architekonické soutěže byly použity jako ochranný
materiál oken, podlahy a podobně při stavební činnosti nesouvisející se soutěží. Došlo k jejich
poškození, došlo k dehonestaci autorů architektů a profese.
Vyjádření PSS:
Česká komora architektů je krajně znepokojena faktem, že v kontejneru v Cihelné ulici na Malé
Straně byly v pátek 18. října 2013 nalezeny vyhozené soutěžní návrhy na řešení a využití pražského
ostrova Štvanice. Vedení města ČKA informovalo, že se jednalo o nekvalitně vytištěné duplicitní

panely, které nebyly určeny k veřejné prezentaci, nýbrž k likvidaci. K vyhození panelů došlo zřejmě při
vyklízení objektu a instalaci výstavy. Zástupci města ČKA sdělili, že pro vyhlášení výsledků soutěže
jsou připraveny nové sady panelů, které město plánuje dlouhodobě vystavit. Po vedení města
budeme požadovat, aby na výstavě byly originály nebo nové autorizované tisky, které budou hrazeny
z prostředků vyhlašovatele. ČKA nicméně považuje způsob, s jakým bylo se soutěžními návrhy
zacházeno, za krajně neuctivý.

