
 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 

 
 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
 

vyhlašuje  
 
 

 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “zákon”), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 

1993, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “soutěžní řád”),  
 
 
 

otevřenou urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh s názvem 
 
 
 

"Nový pavilon goril" 
 
 
 

a vydává k tomu tyto  
 
 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY  

 
 

(dále jen “soutěžní podmínky”). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3 

171 00 Praha 7 -- Troja 
Czech Republic 

Tel.: 296 112 190 
Fax: 296 112 190 

E-mail: kotek@zoopraha.cz 
Web: www.zoopraha.cz 

IČ: 00064459 
DIČ: CZ00064459 

 
 
 



                                 
OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
1 – VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE …………………………………………………………………………………………...... 3 

 
2 – PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE ………………………………………………………………………………………....... 3 
 
3 – DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ ………………………………………………………………...... 3 

 
4 – ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE …………………………………………………………………………………………………..... 4 
 
5 – SOUTĚŽNÍ PODKLADY A PROHLÍDKA LOKALITY ………………………………………………………………..... 5 
 
6 – POSKYTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK, DODATEČNÉ DOTAZY……………………...................................... 6 
 
7 – POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ  
        ÚPRAVA ………………………………………………………………………………………………………………….... 6 
 
8 – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ……......... 8 
 
9 – ZPŮSOB A LHŮTA ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ………………………………………………………...... 8 
 
10 –  HODNOCENÍ  SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ……….……………………………………………………………................ 9 
 
11 –  VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE…………………………………………………………………………............................. 9 
 
12 – POROTA A ODBORNÍ ZNALCI ……………………………………………………………………………………….... 9 
 
13 – CENY A ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI ……………………………..…... 10 
 
14 – ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE ……………………………………………………………………………………..... 10 
 
15 – ŘEŠENÍ ROZPORŮ …………………………………………………………………………………………………….... 12 
 
16 – KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ………………………………………………………... 12 
 
17 – KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ………………………...... 12 
 
18 – PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE ………………………………………………………………………………..... 13 
 
19 – USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ……....... 13 
 
20 – PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ………………………………………………………………………………...... 13 
 
21 – SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ………………………………………………………………………..…..... 13 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Vyhlašovatel soutěže 

 
1.1 Vyhlašovatel (zadavatel) 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy (dále také jen „Zoo Praha“)  
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupen: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel 
Zplnomocněný zástupce:  Jiří Malina, náměstek ÚKR 
IČ: 00064459 
DIČ: CZ00064459 
(dále jen „vyhlašovatel“) 
 
1.2 Sekretář soutěže  

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy - podatelna  
Adresa: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Kontaktní osoba: Zuzana Smoláková 
tel: 296 112 132  
email: smolakova@zoopraha.cz 
(dále jen „sekretář soutěže“) 
 
1.3 Přezkušovatel soutěžních návrhů  
Jméno a příjmení:  Mgr. Veronika Kuželová 
Adresa: Masarykova 68, 257 22 Čerčany 
tel/fax:  606 971 149 
email: verca.kuzel@email.cz 
(dále jen „přezkušovatel“) 
 
 
2   Předmět a účel soutěže 

 
2.1 Předmět soutěže 
Předmětem soutěže je zpracování návrhu nového pavilonu goril v Zoo Praha včetně výběhů, 
návštěvnických komunikací (včetně mimoúrovňového přechodu komunikace Pod Hrachovkou) a 
nového vchodu do Zoo Praha v lokalitě určené vyhlašovatelem a v souladu se soutěžními 
podmínkami, zejména dle stavebního programu tvořícího přílohu P.1 soutěžních podmínek (viz čl. 
5.2 soutěžních podmínek).   
Vyhlašovatel má na realizaci předmětného souboru staveb (vč. realizace všech výkonových fází 
projektových prací) k dispozici maximálně 100 mil. Kč bez DPH. Součástí návrhu musí být 
ověření reálnosti tohoto vyhlašovatelem předpokládaného limitu investičních nákladů. 
 
2.2 Účel a poslání soutěže 
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže (tj. 
nejvhodnější soutěžní návrh), které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v soutěžních 
podmínkách a následně zadat zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází 
projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením předmětné stavby do užívání, a to 
v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona. K jednání v jednacím 
řízení bez uveřejnění budou vyzváni vybraní účastníci soutěže o návrh, jimiž jsou ti účastníci 
soutěže, jejichž soutěžní návrhy se ve druhém kole soutěže umístily na 1., 2. a 3. pořadí tj. všichni 
ocenění účastníci soutěže dle čl. 13.1 soutěžních podmínek. 
 
3  Druh soutěže a způsob jejího vyhlášení 
 
3.1 Druh soutěže 
3.1.1 Podle zákona se soutěž vyhlašuje jako otevřená. 
3.1.2 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 
3.1.3 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická. 
3.1.4 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná. 



3.1.5 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako dvoukolová. Soutěž bude probíhat v 

prvním i druhém kole jako anonymní, až do uveřejnění výsledků nebudou soutěžní návrhy 
zveřejněny. 

 
3.2 Způsob vyhlášení soutěže 

Soutěž bude vyhlášena v souladu se zákonem a soutěžním řádem a uveřejněna: 
- ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz),  
- v Úředním věstníku Evropské unie (http://www.ted.europa.eu), 
- na internetových stranách České komory architektů (http://www.cka.cc), 
- na internetových stranách vyhlašovatele tj. http://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/vyberova-rizeni 
(dále jen "internetové strany vyhlašovatele") 
- na profilu vyhlašovatele (zadavatele) zřízeném dle zákona tj. http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/01e2a63f-663a-4361-8e9d-8c493c8ca4db (dále jen "profil zadavatele"). 
 
 Oznámení pro druhé kolo soutěže bude provedeno odesláním výzvy min. 3 vybraným 
účastníkům prvého kola, spolu s upřesněním podmínek pro dopracování soutěžních návrhů.  

 
3.3 Jazyk soutěže 

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Soutěžní návrh musí být zpracován 
v českém jazyce, případné cizojazyčné dokumenty či doklady musí být opatřeny překladem do 
českého jazyka, nestanoví-li zákon či mezinárodní smlouva jinak. Pokud bude soutěžní návrh 
obsahovat texty či doklady ve slovenském jazyce, jejich překlad není vyžadován. 
 
3.4 Zrušení soutěže o návrh 

3.4.1 Vyhlašovatel je oprávněn z mimořádně závažných důvodů zrušit soutěž o návrh kdykoliv do 
doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu. Zrušení soutěže provede vyhlašovatel 
stejným způsobem, jakým soutěž vyhlásil.  

3.4.2 Dojde-li ke zrušení soutěže po odevzdání soutěžních návrhů, odešle vyhlašovatel všem 
účastníkům soutěže o návrh oznámení o zrušení do tří dnů ode dne přijetí rozhodnutí s 
uvedením důvodu a vyzve je k převzetí jejich návrhů. V případě zrušení soutěže mají 
účastníci soutěže právo na přiměřené odškodnění výloh hmotného i duševního charakteru, 
které jim prokazatelně vznikly účastí v soutěži. Za přiměřené odškodnění se považuje částka 
odpovídající maximálně souhrnu předpokládaných cen a odměn tj. 950 000,- Kč rozdělená 
mezi účastníky přiměřeně rozsahu vynaložených režijních výloh a duševní práce. Rozsah 
odškodnění jakož i výši poměrného podílu dohodne vyhlašovatel s porotou. 

 
3.5 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků 
soutěže 

Vyhlašovatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o 
návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh (viz § 107 odst. 1 zákona) a současně 
rozešle účastníkům soutěže protokol o průběhu soutěže (viz § 11 odst. 3 soutěžního řádu). 
Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel v souladu se zákonem a soutěžním řádem obdobným 
způsobem jakým soutěž vyhlásil. 
 
4 Účastníci soutěže 

 
4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků 
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto 
podmínky: 
a) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání (toto se týká i zpracovatelů 

podkladových studií, které jsou součástí soutěžních podmínek), 
b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem 

soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže, 
c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či 

spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této 
soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele 
soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení 



v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských 
a správních orgánů, 

d) splňují základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona 
e) splňují profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. c) zákona tj. účastník soutěže musí 

disponovat osvědčením autorizovaný architekt se všeobecnou působností dle § 4 odst. 3 
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, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 360/1992 Sb.") nebo autorizovaný architekt 
pro obor architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. nebo autorizovaný 
inženýr v oboru pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. 

 
4.2 Podmínky prokázání podmínek účasti v soutěži a kvalifikačních předpokladů 

4.2.1 Účastník soutěže v 1. kole prokáže splnění podmínek uvedených v čl. 4.1 soutěžních 
podmínek čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec 7.4 
soutěžních podmínek) - vzor prohlášení je přílohou č. 1 soutěžních podmínek. 

4.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí 
každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v čl. 4. 1 písm. a) až d) soutěžních 
podmínek, soutěžní podmínku uvedenou v čl. 4.1 písm. e) soutěžních podmínek musí splnit 
alespoň jeden ze členů sdružení. 

4.2.3 Pokud předloží návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí splňovat podmínky 
uvedené v čl. 4. 1 písm. a) až d) soutěžních podmínek všichni členové statutárního orgánu 
této právnické osoby, podmínku dle čl. 4.1 písm. e) soutěžních podmínek musí splňovat 
alespoň jeden z členů statutárního orgánu nebo jiná odpovědná osoba této právnické osoby, 
kterou má takový uchazeč pro soutěž smluvně zajištěnu. Účastník soutěže - právnická 
osoba předloží dále v nabídce vyplněné prohlášení o autorství dle přílohy č. 2 soutěžních 
podmínek. 

4.2.4 Pokud předloží návrh jako účastník soutěže zahraniční osoba, prokazuje splnění základních 
a profesních kvalifikačních předpokladů (tj. dle čl. 4.1 písm. d) a e) soutěžních podmínek) 
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a 
to v rozsahu požadovaném těmito soutěžními podmínkami. Pro prokázání kvalifikace 
zahraniční osoby se přiměřeně použije ustanovení § 51 odst. 7 zákona.  

4.2.5 Každý účastník musí v případě výzvy k účasti ve 2. kole soutěže předložit vyhlašovateli 
soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek 
uvedených v odstavci 4. 1 písm. d) a e), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

 
5  Soutěžní podklady a prohlídka lokality 

 
5.1 Soutěžní podklady 

Soutěžní podklady jako příloha č. 3 soutěžních podmínek jsou vyhotoveny v digitální podobě 
(texty ve formátu *.doc, grafické podklady ve formátech *.dwg, *.jpg, *.pdf) a jsou k dispozici 
bezplatně na internetových stranách vyhlašovatele a na profilu zadavatele. 
 
5.2 Seznam poskytovaných podkladů 

P.1 Stavební program - libreto (vč. vymezení řešeného území), 
P.2 Geodetická dokumentace - digitální technická mapa Zoo Praha, 
P.3 Fotografie pro zákresy návrhu  
   („Foto pro gorily 1“ pořízeno z bodu se souřadnicemi 50°07´07,46´´ sever, 14°23´26,98´´ východ, 
235 m n. m. 
    „Foto pro gorily 2“ pořízeno z bodu se souřadnicemi 50°07´10,68´´ sever, 14°24´24,01´´ východ, 
214 m n. m. 
    „Foto pro gorily 3“ pořízeno z bodu se souřadnicemi 50°07´18,53´´ sever, 14°24´26,53´´ východ, 
235 m n. m. 
    „Foto pro gorily 4“ pořízeno z bodu se souřadnicemi 50°07´14,09´´ sever, 14°24´08,68´´ východ, 
204 m n. m. - stanoviště je možné měnit, dle polohy vstupu a případného přemostění) 
P.4 3D digitální model území  
P.5 Tabulka pro stanovení propočtu investičních nákladů 
 
 



5.3 Prohlídka řešené lokality 

Prohlídka řešené lokality se uskuteční dne 10. 7. 2014 od 8.30 hod., sraz účastníků před hlavním 
vchodem do areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7, kontaktní 
osoba Jiří Kotek, tel. 737 208 983.  Prohlídka bude doprovázena odborným výkladem.     
 
6  Poskytování soutěžních podmínek, dodatečné dotazy  

 
6.1 Poskytování soutěžních podmínek 

Soutěžní podmínky vč. příloh budou uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele a na 
profilu zadavatele. Vyhlašovatel tímto poskytuje neomezený a dálkový přístup k soutěžním 
podmínkám v souladu se zákonem a soutěžním řádem. 
 
6.2 Dodatečné dotazy 
Účastník soutěže je oprávněn zaslat vyhlašovateli žádost o dodatečné informace k soutěžním 
podmínkám (dále též „dotaz“). Dotazy zašle účastník soutěže v písemné podobě poštou nebo 
emailem vyhlašovateli (viz čl. 1.1 soutěžních podmínek), přičemž tyto budou řešeny na zasedání 
poroty. Odpovědi na dotazy účastníků budou formou dodatečných informací uveřejněny na 
internetových stranách vyhlašovatele a na profilu zadavatele tj. budou přidány k již uveřejněným 
soutěžním podmínkám.  
 
7  Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná 
 úprava 

 
7.1 Grafická část 

 
7.1.1 Grafická část soutěžního návrhu podaného v 1. kole soutěže bude obsahovat: 

a)  jeden základní výkres obsahující celkové územní řešení v měřítku 1 : 1 000, 
b) perspektivní pohledy – západní (od Baby), jihozápadní (z komunikace Pod Hrachovkou) a 

jihovýchodní (z kruhové vyhlídky do výběhu žiraf) na celkové architektonické řešení stavby 
pavilonu goril, návštěvnické lávky a nového vchodu, a to formou zákresu do fotografií, které 
jsou součástí poskytovaných podkladů. 

c) čtyři pohledy tj. ze čtyř světových stran na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní 
principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby a její začlenění do okolní 
krajiny v měřítku 1 : 200, 

d) půdorysy všech řešených podlaží ilustrující postačujícím způsobem základní principy 
dispozičního a provozního uspořádání stavby v měřítku 1 : 200 a výkres pohledu na střechu v 
měřítku 1 : 200, 

e) výkresy charakteristických řezů ilustrující postačujícím způsobem základní principy 
konstrukčního řešení stavby v měřítku 1 : 200, 

f) jeden perspektivní pohled do hlavní expozice - vizualizace interiéru, případně schémata 
doplňující návrh.  

 
7.1.2 Grafická část soutěžního návrhu v podaného ve 2. kole soutěže bude obsahovat: 

a)  jeden základní výkres obsahující celkové územní řešení v měřítku 1 : 500, 
b) perspektivní pohledy - západní, jižní a jihovýchodní (z kruhové vyhlídky do výběhu žiraf) na 

celkové architektonické řešení stavby pavilonu goril, návštěvnické lávky a nového vchodu, 
nejlépe formou zákresu do fotografie, 

c) čtyři pohledy tj. ze čtyř světových stran na stavbu ilustrující tvarové (hmotově objemové) řešení 
a členění stavby v měřítku 1 : 100, 

d) půdorysy všech podlaží pavilonu goril a objektu západního vchodu ilustrující dispoziční 
a provozní uspořádání stavby v měřítku 1 : 100, 

e) výkresy charakteristických řezů ilustrující konstrukční řešení stavby v měřítku 1 : 100, 
f) rozpracování významných dílčích částí souboru (např. lávka, vchod, přirozené osvětlení 

expozic, obvodový plášť apod.). 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upřesnění požadavků na grafickou část ve 2. kole soutěže 
porotou ve výzvě k účasti ve 2. kole soutěže.  



 
7.1.3 Grafická část bude provedena: 

a) v soutěžním návrhu podaném v 1. kole soutěže ve formátu A1 na výšku a bude nalepena na 
panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex) – 
grafická část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže bude zpracována na celkem maximálně 5 
panelech, 

b) v soutěžním návrhu podaném ve 2. kole soutěže ve formátu A0 na výšku a bude nalepena na 
panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex) – 
grafická část soutěžního návrhu ve 2. kole soutěže bude zpracována na celkem maximálně 5 
panelech. 

Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 8.1 soutěžních podmínek. 
 
7.2 Textová část 
 
7.2.1 Textová část v soutěžním návrhu podaném v 1. kole soutěže: 

a) zdůvodnění zvoleného komplexního urbanisticko-architektonického řešení stavby, 
b) popis konstrukčních řešení, 
c) popis jednotlivých celků technického zařízení budov (vzduchotechnika, vytápění atd.),  
d) seznam všech částí soutěžního návrhu tj. seznam výkresů grafické části, označených názvem 

výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části 
a navazujícími pořadovými čísly, 

e) propočet investičních nákladů zpracovaný dle přílohy P.5 soutěžních podmínek, který ověří 
realizovatelnost v předpokládaném limitu investora 100 mil. Kč bez DPH.  

   
7.2.2 Textová část v soutěžním návrhu podaném ve 2. kole soutěže: 

a) popis konstrukčního řešení s důrazem na energetickou efektivitu objektu, 
b) popis jednotlivých celků technického zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, hydraulika, 

atd.),  
c) seznam všech částí soutěžního návrhu tj. seznam výkresů grafické části, označených názvem 

výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části 
a navazujícími pořadovými čísly.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upřesnění požadavků na textovou část ve 2. kole soutěže porotou 
ve výzvě k účasti ve 2. kole soutěže.  
Textová část bude vždy předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4, přičemž 
maximální počet stran je 5 stran formátu A4.  
Textová část bude označena způsobem uvedeným v čl. 8.1 soutěžních podmínek. 
 
7.3 Digitální část soutěžního návrhu podaného v 1. i ve 2. kole soutěže 

Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující: 
a)  grafickou část ve formátu *.pdf při rozlišení 300 dpi pro formát A4, vizualizace pro případnou 

knižní publikaci ve formátu *.jpg  
b) textovou část ve formátu *. doc. 
Nosiče označené názvem soutěže budou uloženy v zalepené obálce „Autor“ dle čl. 7.4 soutěžních 
podmínek.  
 
7.4 Obálka nadepsaná „Autor“ soutěžního návrhu podaného v 1. kole 

Obálka „Autor“ bude obsahovat následující dokumenty: 
a) identifikační údaje účastníka soutěže a informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem / autory 

návrhu - identifikačními údaji uchazeče se rozumí obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání 
nebo adresa, IČ (je-li přiděleno), bankovní spojení vč. čísla účtu (viz též vzor prohlášení v 
příloze č.1 soutěžních podmínek),   

b) kontaktní údaje účastníka soutěže tj. kontaktní adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby a její 
tel. a email, popř. fax ,   

c) doklady k prokázání splnění podmínek účasti v soutěži a kvalifikačních předpokladů dle čl. 4 
soutěžních podmínek a prohlášení o autorství dle přílohy č. 2 soutěžních podmínek  

d) digitální část soutěžního návrhu (tj. CD/DVD) dle čl. 7.3 soutěžních podmínek, 
e) čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek 

oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo 



na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a aby podle ní pak mohla být 
následně realizována stavba. 

Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným 
v čl. 8.1 soutěžních podmínek. 
 
8  Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu  
            (platí pro 1. i 2. kolo soutěže) 
 
8.1 Závazné označení návrhu a jeho částí 

8.1.1 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 soutěžních podmínek (grafická a 
textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do 
kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu. 

8.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 soutěžních podmínek (grafická a 
textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do 
kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části. 

8.1.3 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 soutěžních podmínek (grafická a 
textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny názvem soutěže tj. 
„Nový pavilon goril“. 

 
8.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu obecně 
8.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami 

výslovně uvedenými v soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou 
grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity. 

8.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných 
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů, 
Josefská 6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana. 

8.2.3 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. 

 
8.3 Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ 

8.3.1 V 1.kole soutěže bude soutěžní návrh obsahovat samostatnou zalepenou neprůhlednou 
obálku s nápisem „Zpáteční adresa“. Do obálky účastník vloží adresu, na kterou bude 
účastníkovi soutěže, pokud bude vybrán k účasti ve 2. kole soutěže, zaslán protokol, výzva 
k účasti ve 2. kole soutěže a zpřesněné zadávací podmínky pro 2.kolo,  

8.3.2 Obálky nadepsané "Zpáteční adresa" účastníků vybraných porotou pro účast ve 2. kole 
soutěže budou sekretářem soutěže předány nezávislé důvěryhodné osobě (např. notáři), 
která se písemně zaváže vyhlašovateli k mlčenlivosti a jako jediná bude s adresami 
seznámena. Tato osoba obálky označené "Zpáteční adresa" otevře a zašle na uvedené 
adresy výzvu k účasti ve 2. kole. Poté obálky opět uzavře. 

 
8.4 Obal / obálka návrhu 
Všechny části soutěžního návrhu (grafická a textová část, obálka „Autor“) budou vloženy do 
dostatečné pevného, neporušeného a zalepeného obalu či obálky a označené pouze názvem 
soutěže tj. „Nový pavilon goril“. 
 
 
9  Způsob a lhůta odevzdání soutěžních návrhů 
 
9.1 Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů 
Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhu končí dne 19. 9. 2014 v 15:00 hodin. Soutěžní návrh je 

řádně podán, pokud je v této lhůtě doručen vyhlašovateli. Soutěžní návrhy mohou být podány 
osobně nebo prostřednictvím doručovací služby (poštou). 
 
9.2 Osobní odevzdání soutěžního návrhu 



Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. a 
od 11:30 hod. do 15:00 hod. sekretáři soutěže (viz. 1.2 soutěžních podmínek). 
 
9.3 Zaslání soutěžního návrhu doručovací službou 

V případě odeslání návrhu prostřednictvím doručovací služby (např. poštou) je odesílatel ve 
vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené 
lhůtě. Pro podání soutěžního návrhu je rozhodující okamžik (tj. datum a čas) doručení návrhu 
sekretáři soutěže, nikoli okamžik jeho odeslání účastníkem soutěže. 
 
9.4. Přijetí soutěžních návrhů 
Sekretář soutěže podané soutěžní návrhy přijme, označí je pořadovým číslem, datem a hodinou 
doručení a případně potvrdí převzetí soutěžního návrhu. Pokud bude účastník soutěže požadovat 
potvrzení převzetí soutěžního návrhu, bude mu z důvodu zachování anonymity potvrzeno pouze 
přijetí návrhu pod určitým pořadovým číslem, určitého dne a hodiny, nikoli potvrzení přijetí návrhu 
konkrétního účastníka soutěže.  
 
10  Hodnocení soutěžních návrhů 
 
10.1 Hodnotící kritéria 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy v obou kolech soutěže o návrh vyhodnocovány, se 
stanovují takto: 
- komplexní urbanisticko-architektonická kvalita návrhu, 
- ekonomická náročnost zvoleného řešení. 
 
10.2 Způsob hodnocení 

Hodnocení dle výše uvedených hodnotících kritérií bude provedeno porotou na základně jejich 
znalostí a zkušeností a je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Tento způsob 
hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže účastí v soutěži vyjadřují 
souhlas s tímto způsobem hodnocení. 
  
11  Vyloučení ze soutěže 

 
11.1. Důvody vyloučení 

Z účasti v soutěži budou vyloučeny všechny soutěžní návrhy, které: 
a) nebyly podány ve stanovené soutěžní lhůtě (viz § 10 odst. 6 písm. a) soutěžního řádu),  
b) nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, 

jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymnost návrhu a jimiž není 
návrh zvýhodněn (viz § 10 odst. 6 písm. b) soutěžního řádu), 

c) nesplňují požadavky týkající se anonymity stanovené soutěžními podmínkami (viz § 105 odst. 
3 zákona).   

 
11.2 Vyřazení nepožadovaných částí soutěžního návrhu 

Porota vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení ty části soutěžního návrhu, které nebyly 
soutěžními podmínkami požadovány (viz § 10 odst. 6 písm. c) soutěžního řádu).  
 
11.3 Rozhodnutí a oznámení o vyloučení ze soutěže 

O vyloučení soutěžícího z účasti v soutěži rozhoduje vyhlašovatel, a to v případech dle čl. 11.1 
písm. b) a c) soutěžních podmínek na základě porotou provedeného posouzení soutěžního 
návrhu a následného vyřazení soutěžního návrhu z dalšího posouzení porotou. Soutěžícímu bude 
zasláno písemné oznámení o vyloučení jeho soutěžního návrhu z účasti v soutěži vč. uvedení 
důvodu/ů vyloučení, a to bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí o vyloučení.  
 
 
12  Porota a odborní znalci 
 
12.1 Členové poroty  

Porota je složena z pěti řádných členů a dvou náhradníků: 
a) řádní členové poroty - nezávislí: 



 Ing. arch. Václav Škarda, 
 Ing. et. Ing. Tomáš Jiránek, 
 Akad. arch. Marek Houska, 
b) řádní členové poroty - závislí: 

 Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D., 
 Jiří Kotek, 
c) náhradníci poroty - nezávislí: 
 Ing. arch. Pavel Šemora, 
 Ing. arch. Jan Hořejší. 
 
12.2 Přizvaní odborní znalci 

Jako přizvaní odborní znalci jsou jmenováni:  
 RNDr. Pavel Brandl, Ph.D., 
 Mg.Cs. Vít Lukáš, DiS. 
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců, a to s výslovným 
svolením vyhlašovatele. 
 
13  Ceny, odměny a náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 

 
13.1 Ceny 
1. cena se stanovuje ve výši 500 000,- Kč - slovy: pět set tisíc korun českých,  
2. cena se stanovuje ve výši 250 000,- Kč - slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých, 
3. cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč - slovy: jedno sto tisíc korun českých. 
 
13.2 Podmínky nevyplacení ceny v případě uzavření smlouvy na plnění předmětné zakázky 

Soutěžními podmínkami je v souladu s čl. 12 odst. 3 soutěžního řádu stanoveno, že první cena 
nebude vyplacena v případě, pokud ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena smlouva mezi 
vyhlašovatelem soutěže a autorem oceněného návrhu na vypracování projektové dokumentace k 
předmětné zakázce včetně úvodních fází (zejména návrhu stavby) a za honorář obvyklý. 
 
13.3 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži ve 2. kole soutěže 

Účastníkům druhého kola soutěže budou částečně uhrazeny výlohy spojené s účastí v soutěži. 
Mezi účastníky 2. kola soutěže bude rovnoměrně rozdělena částka 100 000,- Kč (slovy: jedno sto 
tisíc korun českých), kterou účastníci soutěže použijí na částečnou úhradu nákladů spojených s 
jejich účastí v soutěži.  
 
13.4 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen či neudělení některých cen  
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 soutěžního řádu může porota rozhodnout o 
jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení cen v plné 
výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže.  
 
13.5 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 

Ceny 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 vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. 
Ceny udělené v soutěži 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.  
 
 
14  Základní termíny soutěže 

 
14.1 Datum ustavující schůze poroty 
Ustavující schůze poroty se konala dne 11. 3. 2014 a 13. 5. 2014. 
 
14.2 Datum vyhlášení soutěže 



14.2.1 Oznámení soutěže o návrh bude odesláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek 
(http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie 
(http://www.ted.europa.eu) dne 26. 6. 2014 a bude uveřejněno ve lhůtě dle provozního řádu 
provozovatele. 

14.2.2 O vyhlášení soutěže bude vyhlašovatel informovat inzerátem uveřejněným v celostátním 
vydání deníku MF Dnes dne 1. 7. 2014. 

14.2.3 Soutěžní podmínky bez příloh budou uveřejněny na internetových stranách České komory 
architektů (http://www.cka.cz) 26. 6. 2014. 

14.2.4 Soutěžní podmínky vč. příloh budou uveřejněny na internetových stranách vyhlašovatele a 
na profilu zadavatele dne 26. 6. 2014. 

14.2.5 Výzva vybraným účastníků ve druhém kole soutěže bude odeslána nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne rozhodnutí vyhlašovatele o výsledku prvního kola soutěže 
vydaného na základě posouzení soutěžních návrhů porotou.  

 
14.3 Dotazy v 1. kole soutěže 

14.3.1 Písemné dotazy soutěžících týkající se předmětu soutěže a vyžadující vyjádření poroty 
budou doručeny sekretáři soutěže v písemné formě nebo e-mailem ve lhůtě nejpozději do 
15. 8. 2014. Tyto dotazy budou řešeny na zasedání poroty svolaném po uplynutí lhůty pro 

doručení dotazů. Odpovědi na dotazy budou formou dodatečných informací uveřejněny na 
internetových stranách vyhlašovatele a na profilu zadavatele, a to ve lhůtě do 22. 8. 2014.  

14.3.2 Písemné dotazy soutěžících organizačního charakteru nevyžadující vyjádření poroty budou 
doručeny sekretáři soutěže v písemné formě nebo mailem ve lhůtě nejpozději 6 
pracovních dnů před koncem lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů. Tyto dotazy budou 
řešeny vyhlašovatelem ve spolupráci s předsedou poroty. Odpovědi na dotazy budou 
formou dodatečných informací uveřejněny na internetových stranách vyhlašovatele a na 
profilu zadavatele, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po jejich doručení.   

 
14.4 Soutěžní lhůta 
Soutěžní lhůta tj. lhůta pro podání soutěžních návrhů v první kole končí dne 19. 9. 2014 v 15:00 

hodin. 
Soutěžní lhůta pro podání soutěžních návrhů ve druhém kole je 45 dnů ode dne odeslání výzvy 
vyzvaným účastníkům. 
 
14.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty 
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů 1. kola se stanovuje předběžně na dny 
25. 9. 2014 - 30. 9. 2014. Přesný termín resp. termíny konání hodnotícího zasedání bude 
stanoveno v průběhu soutěže. 
 
14.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 

Vyhlašovatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže, kteří 
nebyli vyloučeni z účasti v soutěži o návrh, a to do 5 pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí 
(viz § 107 odst. 1 zákona). Vyhlašovatel dále rozešle účastníkům soutěže protokol o průběhu 
soutěže, a to ve lhůtě 7 dnů od konečného rozhodnutí poroty. 
 
14.7 Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních 
návrhů soutěžícím k nahlédnutí  

Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel ve lhůtách stanovených zákonem a soutěžním řádem. 
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí doručené vyhlašovateli počíná 
běžet rozesláním protokolů o průběhu soutěže a končí patnáctým dnem od posledního doručení 
oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu. 
 
14.8 Lhůta k proplacení cen, odměn a náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži 

Ceny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. 
 
14.9 Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů 

Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců 
od uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže. 
 



15  Řešení rozporů 

 
15.1 Námitky 
15.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru 

nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky.  
15.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je 

podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je 
spatřováno porušení zákona či soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. 

15.1.3 Vyhlašovatel 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 vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob 
provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud 
vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti 
podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu nebo návrh na 
zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

15.1.3 Pro podání námitek platí ustanovení § 110 a § 111 zákona obdobně a ustanovení § 13 
soutěžního řádu.  

 
15.2 Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele 
Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů od 
doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud 
vyhlašovatel o námitkách nerozhodl. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
vyhlašovatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 113 zákona. 
 
16  Klauzule o akceptování soutěžních podmínek 

 
16.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců 
s podmínkami soutěže 

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní 
znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky 
jakožto smlouvu dodržovat a ctít.  
 
16.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže  
17  Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů 

 
17.1 Autorská práva soutěžících 

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a 
mohou jich opět využít v jiném případě.  
 
17.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů 
udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla 
pro jiné účely, než bylo uvedeno v soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení 
autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny 
autorům. 
 
17.3 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. 
 
17.4 Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů 

Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou 
výstavu všech soutěžních návrhů.  
 
18  Protokol o průběhu soutěže 
 



18.1 Pořízení protokolu  

Ze všech zasedání poroty bude pořizovat přezkušovatel, popřípadě jiná osoba pověřená 
předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni 
členové poroty a potvrzuje osoba zapisující. 
 
18.2 Obsah protokolu 

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 včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých 
zasedání poroty. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů 
poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni 
řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli. 
 
18.3 Rozeslání protokolu 

Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle 
vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou), a zároveň na vědomí České komoře 
architektů. 
 
19  Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení soutěžních podmínek 
 
19.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 

Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
19.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů  

Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na její 
ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů.  
 
20  Přílohy soutěžních podmínek 

 
Nedílnou přílohou soutěžních podmínek jsou: 
-  příloha č. 1 - vzor zpracování identifikačních a kontaktních údajů a prohlášení k prokázání 

podmínek účasti v soutěži a základních kvalifikačních předpokladů dle soutěžních podmínek, 
- příloha č. 2 - vzor prohlášení o autorství, 
- příloha č. 3 - soutěžní podklady dle čl. 5 soutěžních podmínek. 
 
21  Schválení soutěžních podmínek 
 

Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané 
dne 11. 3. 2014 a 13. 5. 2014. 
Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 9. 6. 2014 
Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem 
ze dne 24. 6. 2014 pod č. j. 968 – 2014/Tě/Ze 
 


