
MĚSTO ZNOJMO 
 

 

 

vyhlašuje 

 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb.,  o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, 

s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, 

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 

 

 

 

 

VEŘEJNOU URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKOU 
SOUTĚŽ O NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ SVOBODY  VE 

ZNOJMĚ 

 
 

 

 

 

 

 

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky 

 
Ve Znojmě dne 28. ledna 2009 
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1. Vyhlašovatel soutěže 
 
1.1. Vyhlašovatel 

Název:  Město Znojmo 
Sídlo:    Obroková 10/12, 669 02 Znojmo  
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Petr Nezveda, starosta města 
Tel/fax: 515 216 255 
E-mail:  binderovaeva@muznojmo.cz   
IČ:        293881 
DIČ:      CZ00293881 

 
1.2. Zpracovatelé soutěžních podmínek  

Jméno:  Ing. arch. Alena Šrubařová 
Adresa:  Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
Tel:       515 216 340 
E-mail:   srubarova@muznojmo.cz 
 
Jméno:  Ing. arch. Milan Körner 
Adresa:  Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 
Tel/fax:  233 380 411/220 380 354 
E-mail:   info@cenapp.cz  

 
1.3. Sekretář soutěže  

Společnost Petra Parléře, o.p.s. 
Jméno:  Dr. Allan Gintel 
Adresa:  Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 
Tel/fax:  233 380 411 / 220 380 354 
E-mail:   info@cenapp.cz    

 
1.4. Přezkušovatel soutěžních návrhů  

Jméno:  Ing. Vladimír Gabaš 
Adresa: Nerudova 148, 253 01 Hostivice 
Tel:       220 981 566/607 249 123        
E-mail: gabas@radnice.hostivice.cz  
  
 

2. Předmět a účel soutěže 
 
2.1.    Předmět soutěže  

Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu 
úprav náměstí Svobody ve Znojmě.  

2.1.1. Řešené území se nachází v prostoru vymezeném ze severozápadu a severu 
prodlouženou  stavební  čarou novostavby  polyfunkčního domu (parc. č. 2594/1 a  
2580/6). Hranice dále prochází přes obytný soubor panelových domů k nároží ulice 
Dělnické a Stanislavovy (parc. č 2554) a odtud  k nároží ulice Jarošovy a Benjamina 
Kličky (dům parc. č. 2177). Východní hranici pak tvoří spojnice tohoto nároží s rohem 
zahrady  Domu dětí a mládeže (parc. č. 2168/1), která představuje současně 
jihovýchodní i jižní hranici. Severní okraj Městského parku je spojnicí mezi parkem a 
hranicí  ulice Velká Michalská, která je prodloužena na ulici Dvořákovu a vytváří 
jihozápadní hranici. Rozloha řešeného území je cca 7 ha. Širší území pro dopravní 
řešení je vymezeno takto: ze severovýchodu ulicí Jarošovou v úseku mezi ulicí 
Dělnickou a Puškinovou, ze severu ulicí  Dělnickou, Stanislavovou a Bulharskou, ze 
severozápadu ulicí Dr. Mareše, Dvořákovou a severní částí ulice Na Valech, jižní hranice 
je totožná s hranicí řešeného území.      

2.1.2. Řešené území prostorově navazuje na historické jádro města Znojma zakončené Horní 
bránou a přechází do severní části města s převažující obytnou funkcí.    
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            Náměstí vzniklo během 2. poloviny 19. století v prostoru, který od středověku 
vyplňovaly mocné fortifikační stavby související s Horní (Pražskou) bránou a první 
budovou Horního předměstí Znojma. Trychtýřový začátek náměstí vymezený budovou 
železářství Fiala (parc. č. 2598) na jedné straně a budovou Komerční banky (parc. č. 
258) na straně druhé měl ve středověku zcela odlišný charakter a jeho podoba se od 2. 
poloviny 19. století naštěstí, na rozdíl od zbytku náměstí, výrazně nezměnila. Budovou 
Komerční banky procházela až do 1. poloviny 19. století impozantní osm metrů vysoká 
vnitřní hradba městského opevnění s bránou a vysokou mohutnou věží podobného 
vzhledu jako je Vlkova věž u Vídeňské brány. Ve vzdálenosti osmi metrů dále do 
náměstí probíhalo druhé hradební pásmo s další bránou a mostem (zčásti padacím) 
přes téměř dvacet metrů široký příkop. Za příkopem byl navršen zemní val, ze kterého 
vybíhal úzký zdmi chráněný koridor vedoucí k předsunuté bránové fortifikaci, tzv. 
barbakanu. Tato jediná, dodnes dochovaná část Horní brány stála uprostřed rozšířené 
části dalšího hradebního příkopu, který z vnější strany obklopoval celý fortifikační 
systém města. Přes další padací most opouštěla cesta barbakan a skrze ještě jedno 
předsunuté opevnění - pětiboký zdmi chráněný ravelin v místech dnešního parkoviště 
před Horní bránou - opouštěla silnice město a vedla dále v trase Pražské ulice. Před 
fortifikacemi leželo volné prostranství, kde byli před rokem 1454 pochováváni Židé. 
Dále již ležely budovy Horního předměstí (původně předměstské osady Bala z 12. 
století, od 13. století předměstí).  

            V 1. polovině 19. století byl založen Horní park na místě zasypaného vnějšího 
příkopu a valu a roku 1854 byla zbořena vysoká gotická věž Horní brány. Následovala 
demolice hradebních zdí v okolí a byly zavezeny příkopy. Byla vytyčena nová uliční čára 
(dnes v linii domů nám. Svobody na parc. č. 2598). V následujících dekádách byl 
urbanisticky dotvořen prostor před barbakanem. Vzniklo zde téměř čtvercové náměstí, 
ohraničené na východě historizujícím dvoupodlažním objektem Spitzerova lihovaru, na 
severu přízemní budovou zájezdního hostince tzv. Selského dvora a na západě se 
dominantou celého prostoru stala židovská synagoga v maurském slohu od vídeňského 
architekta Schöneho z roku 1888. Za první republiky vzniklo uprostřed náměstí malé 
autobusové nádraží. V trychtýřové části náměstí vyrostla v 30. letech pozoruhodná 
funkcionalistická stavba lékárníka Podleschky (U Svatého ducha, dům na nám. 
Svobody). Dispozici čtvercové části náměstí zničila druhá světová válka. Po válce byl 
stržen bombardováním poškozený Spitzerův lihovar a budovy u parku východně od 
barbakanu Horní brány. Po roce 1948 bylo Divišovo náměstí přejmenováno na náměstí 
Svobody. K dalším demolicím došlo v šedesátých letech na severní straně náměstí. Ve 
stejné době byla postavena na místě Spitzerova lihovaru budova městských lázní a také 
nové budovy u parku vedle Horní brány (parc. č. 256/2). Na počátku sedmdesátých let 
doznalo náměstí nejrazantnější proměny – na místě židovské synagogy byla vystavěna 
budova OV KSČ (dnes Finanční úřad a Úřad práce – tzv. Bílý dům, parc. č. 2596) a na 
straně severní a severovýchodní vyrostly dva panelové obytné domy s nestejnou 
výškou. Náměstí tím dostalo naprosto nežádoucí, architektonicky diletantskou 
dominantu a bylo urbanisticky nevhodně „rozředěno“ směrem do ulice Sokolské a k ulici 
Dělnické. Směrem do Pražské ulice byla při silnici postavena přízemní protáhlá budova 
s prostory pro obchody a služby. Posledním stavebním projektem na náměstí byla 
v roce 2006-2007 výstavba obytného domu s nebytovými prostory v přízemí na místě 
hostince Selský dvůr (dříve špitál na Horním předměstí – parc. č. 2594/1, 2580/1).  

 
2.1.3. Dominujícím prvkem řešeného území je doprava: jednak jsou v řešeném území 

situována dvě kapacitní parkoviště a dále tímto územím prochází trasa státní silnice 
I/38, která je výraznou bariérou pro jeho optimální využití. Po vybudování obchvatu 
města by se zatížení této komunikace mělo snížit. Bude vymístěna necílová nákladní 
doprava a z velké části též tranzitní individuální doprava. 
Komunikace dělí prostor náměstí Svobody na tři charakteristické celky:  

a) prostor přiléhající k historickému jádru s klasicistní budovou, gotickou  Horní  
bránou, novodobou administrativní budovou, budovou městských lázní a plochou 
využívanou jako parkoviště - do této části ústí Městský park; 

b) prostor od hradeb k budově Úřadu práce a plochou zeleně před touto budovou; 
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                c) prostor „velkého parkoviště“ a zelené plochy před řadou panelových domů a   
terminálem  autobusové dopravy.   

2.1.4. Využití území je polyfunkční: obchod, služby, administrativa, bydlení. Celý prostor 
náměstí působí velmi nesourodě. Již v roce 1995 na základě výsledků urbanistické 
soutěže (1991) byla pro severní část města, která je součástí řešeného území, pořízena 
územně plánovací dokumentace (Územní plán zóny Znojmo - Sokolská, nám. Svobody, 
Pražská). I když v posledních letech bylo realizováno několik staveb podle regulativů 
daných touto územně plánovací dokumentací, lze po více než deseti letech její platnosti 
konstatovat, že tato ÚPD je překonaná. Soutěžící nemusí tuto dokumentaci v návrhu 
respektovat. 

 
2.2.    Účel a poslání soutěže 
2.2.1. Hlavním cílem soutěže je navrhnout architektonicko-urbanistickou koncepci náměstí a 

bezprostředního okolí tak, aby vzniklo kvalitní městské prostředí navazující na 
kompaktní zástavbu historického jádra. Účelem soutěže je získat nové náměty na 
společensky, technicky a ekonomicky nejefektivnější způsob přestavby vymezeného 
území. 

 Konkrétně je třeba: 
      a) vymezit plochy, které mohou a mají být v tomto území zastavěny;  
      b) navrhnout základní architektonické řešení novostaveb umístěných na těchto      

plochách; 
      c) navrhnout úpravy stávajících ploch, vymezit plochy zeleně; 
      d) navrhnout úpravy stávajících objektů, včetně jejich přístaveb, nástaveb atd.;  
      e) v současném sytému dopravy navrhnout změny s návazností na širší vztahy; 
      f)  navrhnout dostatečný počet parkovacích míst. 

2.2.2. Zadavatel doporučuje k zastavění pozemky par. č. 2567/5 + 5410/18, parc. č. 5410/1. 
Možné je uvažovat s částečným zastavěním pozemku parc. č. 2580/1. Alespoň některá 
z novostaveb by měla řešit kapacitní parkování osobních automobilů. Měřítko hmot a 
výškovou hladinu je třeba volit s ohledem na prostorové vazby a organismus města. 

2.2.3. Požadavkem je propojení zeleného prstence Horní park - hradby za budovou železářství 
Fiala – k ulici na Valech před Horní bránou. 

2.2.4. Konkrétní požadavek zadavatele je zabývat se budovou městských lázní (parc. č. 2172) 
s cílem dojít k takovému  řešení, které umožní  v kombinaci s přístavbou (eventuálně 
samostatně stojící stavbou) na pozemku parc. č. 2168/2, 3 a parc. č. 2157/2 (areál 
bývalého koupaliště s venkovními bazény) s komerčně zajímavým využitím zvětšit – 
rozšířit plavecký bazén. Tento záměr lze rozšířit i na pozemky „přes ulici“ (parc. č. 
2567/5 + 5410/18, parc. č. 5410/1). Při tomto řešení je třeba zajistit bezkolizní 
propojení pro pěší. 

2.2.5. Podle platného územního plánu je na silnici I/38 napojena kruhovým objezdem nově 
navržená komunikace spojující centrum města s rozvojovou lokalitou Křivánky. Podle 
výsledků Generelu dopravy města Znojma, který je v letošním roce zpracován, je toto 
propojení neúčelné a není třeba dále tento záměr sledovat. V soutěžním návrhu je třeba 
řešit dopravní obslužnost nově navržených objektů. Předpokládá se zachování 
stávajících autobusových zastávek. 

2.2.6. V řešeném území je třeba zajistit kapacitní parkování nejlépe v parkovacím objektu. 
Kapacita  parkovišť v řešeném území je : 74 míst na parkovišti před lázněmi, 98 míst 
na velkém parkovišti nám. Svobody, další parkovací místa jsou na ulici Dvořákové a na 
ulici Benjamina Kličky (asi 40).  Po úpravě Horního a Václavského náměstí ubude v MPR 
asi 100 parkovacích míst, která by měla být nahrazena. V řešeném území je třeba 
zajistit minimálně 300 veřejně přístupných parkovacích míst. 

2.2.7. V současnosti je zpracována dokumentace pro územní řízení Revitalizace městského 
parku Znojmo. Pro území městského parku zasahujícího do řešeného území bude do 
soutěžního návrhu převzato řešení z této dokumentace. 

2.2.8. Pro část náměstí Svobody navazující na ulici Velkou Michalskou je zpracována studie. 
Řešení z této studie bude převzato do soutěžního návrhu. 
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3. Druh soutěže a způsob vyhlášení soutěže 
 
3.1. Druh soutěže 
3.1.1. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová. 
3.1.2. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická. 
3.1.3. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná-anonymní. 
3.1.4. Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová. 
 
3.2. Způsob vyhlášení soutěže 

Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách České komory architektů 
(http://www.cka.cc), na internetových stránkách zadavatele Města Znojma 
(http:www.znojmocity.cz), dále na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře, 
o.p.s. (http://www.cenapp.cz), na internetových stránkách www.archiweb.cz a 
www.earchitekt.cz. 

 
3.3. Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže 

Výsledek soutěže oznámí vyhlašovatel všem účastníkům zasláním protokolu o průběhu 
soutěže doporučeným dopisem. Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlásí 
vyhlašovatel výsledky soutěže obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.  

 
3.4. Jazyk soutěže 

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

 
 
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 další podmínky: 

a) nezúčastnily se definování předmětu soutěže a jejího vypsání; 
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 uvedeni v soutěžních podmínkách; tento 
požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů; 

d) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné 
odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření); 

e) jsou autorizovanými architekty nebo autorizovanými inženýry podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského 
státu Evropského hospodářského prostoru, jehož jsou občany, nebo v němž mají 
své sídlo. 

 
4.2.  Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů 
4.2.1. Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. čestným 

prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.4. těchto 
soutěžních podmínek). 
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4.2.2. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, 
musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1. písm. a) až 
d), a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst. 4.1. písm. e). 

4.2.3. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí každý 
z členů statutárního orgánu právnické osoby splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1. 
písm. a) až d) a alespoň jeden člen statutárního orgánu, popřípadě odpovědný zástupce 
podmínku uvedenou v odst. 4.1. písm. e). 

4.2.4. Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení 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 
 
5.1. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím  
5.1.1. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, grafické 

podklady ve formátech  dgn, dwg, dxf,  jpg, tif, pdf) a budou poskytovány na CD. 
Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této 
architektonické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití 
třetí osobou. Ke změně formátu vydaných dat může dojít v termínu pro podání dotazů. 

5.1.2. Seznam poskytovaných podkladů: 
1) Vymezení řešeného území 
2) Polohopis a výškopis řešeného území /v měřítku 1:200, v digitální podobě ve 

formátu dgn/ 
3) Výřez z katastrální mapy /v měřítku 1:1000 v digitální podobě ve formátu 

dgn/ 
4) Ortofotomapa ve formátu tif 
5) Informace o inženýrských sítích v území (vodovod, kanalizace, slaboproud, 

plyn, elektro NN a VO)  
6) Informace z platného územního plánu (regulační podmínky daného území) 
7) Informace o dopravních zátěžích 
8) Fotodokumentace průčelí domů  
9)       Digitální fotodokumentace pro zákres dle odst. 6.1.1. e) 
10)     Rozvinuté pohledy 1:200  
11)     Půdorys objektu městských lázní 
12) Archivní dokumenty, historické fotografie řešeného území 
13) Památková ochrana, vymezení Památkové zóny, objekty zapsané v seznamu 

nemovitých kulturních památek 
 
5.2. Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů 

Soutěžní podmínky a podklady budou zasílány na základě písemné objednávky poštou 
na dobírku, výjimečně je lze vyzvednout osobně v sekretariátu soutěže po předchozí 
telefonické dohodě na čísle 220 380 411, nejpozději však 10 dnů před termínem 
odevzdání návrhů, tedy do 20. května 2009. 

 
 
6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či 

jiná úprava 
 

6.1. Grafická část 
6.1.1. Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat závazně: 

a) dopravní řešení 1:1000 (rozšířené území) vč. MHD, parkování a jejich vazeb 
b) urbanistické řešení 1:500 (vlastní řešené území)  

     c)  zákres řešení do rozvinutých pohledů 1:200    
     d)  půdorysy přízemí 1:200 u nově navrhovaných či upravovaných objektů  
     e)  prostorové zobrazení – zákres do fotografie podle bodu 5.1.2 odstavec 9 
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6.1.2. Grafická  část bude zpracována na výkresech  formátu A1 na šířku (840 x 594 mm). 
Výkresy budou  nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 
max. 3 mm. Každý panel bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto 
soutěžních podmínek. Celkem povinných 5 panelů podle odstavců a) až e). 

 
6.2. Textová část 
6.2.1. Textová část  bude závazně obsahovat:  

a)   Zhodnocení vývoje území a jeho současného stavu, včetně názoru na  plochy 
zástavby z druhé poloviny 20. století (panelové domy). 

b) Zhodnocení funkčního a provozního stavu území, především jejich parteru a 
stavu organizace všech typů dopravy. 

c)  Popis zásad řešení území v širších souvislostech. 
d)  Stručné objasnění a zdůvodnění zvolených základních principů urbanisticko - 

architektonického řešení a úprav území, zejména prostorového uspořádání, 
funkční náplně a urbanistických vazeb z pohledu naplnění soutěžních 
podmínek. 

e) Popis návrhu a rozmístění městského mobiliáře, úprav povrchů a úprav zeleně. 
f) Popis dopravního řešení z pohledu všech typů dopravy včetně popisu detailních 

úprav (např. způsobu parkování, bezbariérových přechodů pro chodce, umístění 
a řešení  zastávek autobusů atd.). 

g) Seznam všech příloh. 
6.2.2. Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její 

rozsah nepřesáhne 5 stran textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. 
těchto soutěžních podmínek. 

 
6.3. Digitální část 
6.3.1. Soutěžící předá 1 × CD/DVD obsahující jednotlivé výkresy grafické části ve formátu pdf,  

obrázky v jpg  pro možné publikování soutěžního návrhu po uzavření soutěže. 
6.3.2. Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD“. Obálka bude označena 

způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek. 
 
6.4. Obálka nadepsaná „Autor“ 
6.4.1. Obálka bude obsahovat následující dokumenty: 

a) údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, vzájemný dohodnutý 
procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě 
telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy;  

b) kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže; 
c) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedena mezi účastníky. 

6.4.2. Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem 
uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek. 

 
7. Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu 
 
7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí 
7.1.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek 

(panely, textová část, obálka „CD“ a „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu. 

7.1.2. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek 
(grafická, textová část, obálka „CD“ a „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je 
součástí textové části. 

7.1.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek 
(grafická, textová část, obálka „CD“ a „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny 
textem „Návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě“. 

 
7. 2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu 
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7.2.1. 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. 

7.2.2. 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 

7.2.3. Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek 
z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení 
anonymity odesílatele, 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. 

 
7. 3. Obal návrhu 

Všechny části návrhu (grafická část, zpráva, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou 
vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem  „Návrh úprav 
náměstí Svobody ve Znojmě“. 
 
 

8. Způsob odevzdání soutěžních návrhů 
 
8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů 
8.1.1. Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní době od 9.00 hodin do 

11.30 hod do sekretariátu soutěže. 
8.1.2. V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby 

byl návrh doručen na adresu uvedenou v bodě 1.3. včas (viz bod 12.4). Návrhy 
odevzdané či doručené po uplynutí stanovené lhůty je porota povinna ze soutěže 
vyloučit. 

  
 
9. Kritéria hodnocení 
 
9.1. Závazná kritéria hodnocení 

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují v 
pořadí významnosti následně: 
- architektonická kvalita návrhu řešení  
- komplexnost řešení 
- ekonomická přiměřenost zvoleného řešení 

 
9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže 
9.2.1. Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: 

a) nejsou v souladu s povinnými a závaznými požadavky či podmínkami soutěže, 
b) nedošly v požadovaném termínu, 
c) zřetelně ukazují na porušení anonymity. 

9.2.2. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané 
formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách, je soutěžní porota 
povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové 
návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 

9.2.3. Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními 
podmínkami požadovány. 

 
 
10. Porota a odborní znalci 
 
10.1. Členové poroty  
10.1.1. Řádní členové poroty: 

Závislí vzhledem k vyhlašovateli:  
 Ing. Petr Nezveda 
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 PhDr. Jiří Kacetl 
 Ing. arch. Iveta Ludvíková 
 

Nezávislí: 
Ing. arch. Tomáš Hradečný  
Ing. arch. Milan Körner 
Ing. arch. Jan Sedlák 
Ing. arch. Eva Špačková 

10.1.2. Náhradníci poroty: 
Závislí: 
Mgr. Zdeněk Čižmář  
Nezávislí: 
Ing.arch.Zbyněk Ryška 

 
10.2. Odborní znalci 

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze 
s výslovným svolením vyhlašovatele. 

 
 
11. Ceny 
 
11.1. Ceny 

1. cena se stanovuje ve výši 300 000,- Kč  
(slovy: třistatisíc),  
2. cena se stanovuje ve výši 200 000,- Kč  
(slovy: dvěstětisíc), 
3. cena se stanovuje ve výši 100 000, - Kč  
(slovy: stotisíc). 

 
11.2. Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži nebudou poskytovány. 
 
11.3. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen, popřípadě neudělení 

některých cen  
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může 
soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném 
rozdělení, popřípadě neudělení v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně 
zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.  

 
11.4. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži 
11.4.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle 

§ 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů, sníženy o aktuální 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. 

11.4.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) 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.  

 
11.5. Záloha na náhradu nákladů spojených s reprodukcí podkladů poskytovaných 

vyhlašovatelem soutěžícím  
 Za poskytnutí soutěžních podkladů je uchazeč povinen uhradit zálohu ve výši 500,- Kč 

(slovy: pětset korun). Částka je splatná v hotovosti proti předání podkladů nebo na 
účet Společnosti Petra Parléře, o.p.s. u Raiffeisenbank, č. účtu 100 111 8160/5500 a 
bude v termínu pro vyplacení cen vrácena všem soutěžícím, kteří odevzdají návrh 
splňující podmínky soutěže. 
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12. Základní termíny soutěže 
 
12.1. Datum ustavující schůze poroty 
           28. ledna 2009   
  
12.2. Datum vyhlášení soutěže  
 2. února 2009 
 
12.3. Dotazy 

Dotazy soutěžících budou podávány pouze písemně poštou na adresu sekretáře soutěže 
nebo na jeho el. adresu: info@cenapp.cz. 

12.3.1. Lhůta k podání dotazů soutěžícími je do 27. února 2009. 
12.3.3. Lhůta k zodpovězení dotazů je do 13. března 2009 
 
12.4. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími 

Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na   
30. května 2009 do 11.30 hodin do sekretariátu soutěže. 

 
12.5. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty 

Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně 
na 16. června 2009. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno 
v průběhu soutěže. 

 
12.6. Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k zpřístupnění soutěžních návrhů 

soutěžícím k nahlédnutí 
Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k 
nahlédnutí se stanovuje na dobu deseti dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení 
cen. 

 
12.7. Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže 

Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže se stanovuje na dobu patnácti dnů ode dne 
doručení posledního oznámení výsledku soutěže soutěžícím, nebylo-li podáno námitek, 
anebo ihned po uplynutí zákonem stanovených lhůt v případě podaných námitek či 
návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele. 

 
12.8. Lhůta k proplacení cen  

Lhůta k platbám cen se stanovuje na dobu jednoho měsíce od vyhlášení výsledků 
soutěže. 

 
12.9. Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů 

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

 
 
13. Řešení rozporů 
 
13.1. Námitky 
13.1.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení výsledků podat 

vyhlašovateli 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 vyhlašovatele námitky směřují, v čem 
je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. 

13.1.3. Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení 
námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či 
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nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí 
způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. 

 
13.2. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele 
13.2.1. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o 

možnosti podat ve lhůtě podle § 113 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., návrh na zahájení 
řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

13.2.2. V případě zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže postupuje stěžovatel podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 
137/2006 Sb. 

 
 
14. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek 
 
14.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, soutěžních porotců 

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 
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 soutěžní poroty učiněnými v jejich rámci a v 
souladu s nimi. 
 

14.3. Práva zadavatele 
          Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto soutěž o návrh bez výběru či určení pořadí  

návrhů.  
 
 
15. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů 
 
15.1. Autorská práva soutěžících 

Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s 
výjimkou případů uvedených v článku 15 odst. 15.2., opět využít v jiném případě.  

 
15.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 

Oceněné 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 byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je 
však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné návrhy budou po ukončení výstavy 
uloženy v archivu vyhlašovatele. 

 
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 vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů 

Vyhlašovatel 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 zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty 

protokol. Protokol o průběhu soutěže a jeho správnost ověří svým podpisem předseda 
nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující. 
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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 rozdělení cen       
a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání 
poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty. 

15.5.3. Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní 
poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 

15.5.4. Kopii Protokolu o průběhu soutěže opatří vyhlašovatel průvodním dopisem a zašle ji 
všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou) a zároveň na vědomí České komoře 
architektů. 

 
 
16. Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení  soutěžních podmínek 
 
16.1. Právní předpisy podle nichž se soutěž koná 

Architektonická soutěž je v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze 
dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat 
v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. 
 

16.2. Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy soutěžní poroty a Českou komorou 
architektů 
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní 
poroty na její ustavující schůzi a Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou 
k nahlédnutí v sídle vyhlašovatele nebo u sekretáře poroty. 

 
 
17. Schválení soutěžních podmínek 
 

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi 
poroty konané 28. ledna 2009. 
 
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 30. ledna 
2009. 
 
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou 
architektů dopisem ze dne 26. ledna 2009  pod č. j. 292 – 2009/Va/Ce. 

 


