
vyhlašuje

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, 

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 § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

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

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

ROzHlEdNA NA ŠIbENíKU

zařazenou do projektu Ceny Petra Parléře 2014

a vydává k tomu tyto

SOUTĚŽNí POdMíNKY

V Praze dne 5. 6. 2014
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1. VYHlAŠOVATEl SOUTĚŽE

SPOlEČNOST PETRA PARlÉŘE, o.p.s.
Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354
IČ: 271 32 111, DIČ: CZ 271 32 111

zplnomocněné osoby
Jiří Oberfalzer
Předseda Správní rady
Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
T: 724 085 334 (asistentka PhDr. Marta El Bournová)
E: oberfalzerj@senat.cz

PhDr. Allan Gintel
Místopředseda Správní rady
Adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411 
E: allan.gintel@cenapp.cz

1.1. Spoluvyhlašovatel

MĚSTYS NOVÝ HRÁdEK
Sídlo: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
IČ: 272884, DIČ: CZ00272884
Starosta: bc. zdeněk drašnar 
T: 491 478 149, M: 728 581 434
E: um.starosta@novy-hradek.cz 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Radek Jiráne, 
M: 739 243 827 
E: archikultura@gmail.com

1.2. zpracovatelé soutěžních podmínek

PhDr. Marta El Bournová
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., 
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, M: 724 085 334
E-mail: marta.elb@cenapp.cz

Ing. arch. Tomáš Hradečný
Adresa: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5
Tel.: 737 239 670
E-mail: hradecny@hsharchitekti.cz

1.3. Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., 
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, M: 724 085 334
E-mail: marta.elb@cenapp.cz

1.4. Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. Jiří Kubát
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., 
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
M: 724 340 556
E-mail: info@cenapp.cz

1.5. Sekretariát soutěže

Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., 
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411
E-mailová adresa pro registraci: info@cenapp.cz

2. PŘEdMĚT, ÚČEl A POSlÁNí SOUTĚŽE

2.1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu 
revitalizace větrné elektrárny na vrchu Šibeníku a její 
transformace na rozhlednu. Specifikace je obsažena v „Za-
dávacích podmínkách“, které jsou součástí podkladů posky-
tovaných soutěžícím.

2.2. Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení 
předmětu soutěže a umožnit následně zadat zakázku jedno-
mu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází 
projektových prací, dohledu nad jejich prováděním v rozsahu  
dle bodu 11.1.4. písm. b) až h) v jednacím řízení bez uveřej-
nění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách.

2.3. Ekonomické ukazatele 

Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovate-
le nejen v předpokládané výši investičních nákladů na stavbu 
ve výši maximálně 9.000.000 Kč bez DPH (slovy devět mi-
liónů korun českých), ale i v rozumné míře budoucích pro-
vozních nákladů, tedy v přiměřených nákladech na údržbu. 
Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaru-
je, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat 
za výše uvedenou cenu. Očekává se, že účastníci soutěže 
budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným ná-
kladům, nebo k nákladům nižším. V případě zjevného pře-
kročení předpokládaných investičních nákladů musí účastník 
soutěže takový předpoklad řádně zdůvodnit.

3. dRUH SOUTĚŽE A zPŮSOb JEJíHO 
VYHlÁŠENí

3.1. druh soutěže

3.1.1.  Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projek-
tová.

3.1.2.  Podle předmětu řešení se vyhlašuje jako architekto-
nická.

3.1.3.  Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako ve-
řejná.

3.1.4.  Podle počtu vyhlášených kol se vyhlašuje jako jedno-
kolová.
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3.2. den vyhlášení soutěže

Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních pod-
mínek možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže  
se rozumí datum uvedené v bodu 12.1. soutěžních podmínek. 
Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

3.3. Forma vyhlášení soutěže

Soutěž se vyhlašuje na internetových stránkách městyse 
Nový Hrádek (www.novy-hradek.cz), na úřední desce 
městyse Nový Hrádek, na profilu zadavatele, na interneto-
vých stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) 
a České komory architektů (www.cka.cc).

3.4. Jazyk soutěže a právní řád

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a pod-
le právního řádu platného v České republice.

4. ÚČASTNíCI SOUTĚŽE

4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kva-
lifikace účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popří-
padě jejich sdružení, které splňují tyto další podmínky:
a)  nezúčastnily se bezprostředně na přípravě soutěžního za-

dání a vyhlášení této soutěže;
b)  nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem 

poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizva-
ným znalcem poroty této soutěže;

c)  nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partne-
ry, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, 
které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vy-
psání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků 
poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů 
nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito bu-
dou 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 v oboru architektura nebo 
autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby 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, pří-
padně autorizovanými architekty podle práva příslušného 
členského státu evropského hospodářského prostoru, je-
hož je občanem nebo v němž má své sídlo; 

4.2. Kvalifikační kritéria

4.2.1.  Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvede-
ných v odstavci 4.1. čestným prohlášením vloženým 
do obálky nadepsané „Autor“ (odstavec 6.4. těchto 
soutěžních podmínek).

4.2.2.  Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže 
více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účast-
níků 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 tato právnická osoba splňovat 
podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o vý-
konu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v platném znění, v části třetí to-
hoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob 
v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 
4.1.e) těchto Soutěžních podmínek. V tomto přípa-
dě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 
4.1.e) těchto Soutěžních podmínek autorizované oso-
by zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 
360/1992 Sb. v platném znění.

4.2.4.  Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o za-
dání zakázky po skončení soutěže předložit vyhlašo-
vateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ově-
řené kopie dokládající splnění podmínek uvedených 
v odstavci 4.1. písm. d) a e), a to ve lhůtě stanovené 
ve výzvě.

4.3. dotazy

Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem 12.3. sou-
těžních podmínek podávat dotazy, a to písemně nebo elek-
tronicky na adresu marta.elb@cenapp.cz. Všechny dotazy 
a odpovědi budou postupně vyvěšovány na internetových 
stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to 
ve lhůtě stanovené v bodu 12.4. soutěžních podmínek.

5. SOUTĚŽNí POdKlAdY

5.1. Poskytování soutěžních podkladů

5.1.1.  Soutěžní podklady poskytované soutěžícím jsou vy-
hotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, 
grafické podklady ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou 
poskytovány účastníkům prostřednictvím webových 
stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) 
po provedené registraci.

5.1.2.  Přebírající se zavazuje používat předaná data výhrad-
ně pro účel své účasti v této architektonické soutěži, 
nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti 
zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít ke změně 
formátu vydaných dat.

5.1.3. Seznam poskytovaných podkladů:

 Veřejně dostupné:
 soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz)

 Jen pro zaregistrované účastníky:
 P 01: soutěžní zadání městyse
 P 02: fotodokumentace 
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 P 03: mapové podklady
 P 04: dokumentace stávajících objektů
 P 05: foto pro zákres
 P 06: územní plán
 P 07: strategický plán

  Účastníci soutěže se převzetím podkladů zavazují 
k jejich využití pouze pro účely zhotovení soutěžních 
návrhů soutěže a k tomu, že je nebudou šířit dalším 
subjektům.

5.2. Registrace, vyzvednutí soutěžních podkladů

Žádosti o vstup do soutěže se předkládají písemně sekretari-
átu soutěže, a to e-mailem nebo poštou, do konce soutěžní 
lhůty. 

Žádost musí obsahovat:
•  jméno a příjmení individuálního soutěžícího nebo předsta-

vitele soutěžícího týmu, 
•  úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, e-mailové 

a poštovní adresy.

Soutěžní podklady (5.1.) si lze stáhnout z webových stránek 
Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz). Tyto budou zpří-
stupněny pouze registrovaným účastníkům prostřednictvím 
přístupového kódu, který poskytne sekretariát soutěže 
na základě registrace.

Prohlídka řešeného území
Prohlídka řešeného území se uskuteční v pondělí 16. 6. 2014 
v 10.00 hod. Sraz účastníků je v Novém Hrádku, p. č. st. 497 
– trafostanice bývalé VTE. Výklad provede Zdeněk Drašnar, 
starosta městyse Nový Hrádek.

6. zÁVAzNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNíHO NÁVRHU, 
JEJICH ObSAH, zÁVAzNÁ GRAFICKÁ 
ČI JINÁ ÚPRAVA

6.1. Grafická část

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat maximálně 
dva formáty B1 (700/1000mm):
a) výkres širších vztahů v měřítku 1:2000,
b)  výkres komplexního architektonického návrhu, který ob-

sahuje celkové řešení v měřítku min 1:100 (řezy, pohledy, 
půdorysy),

c)  prostorové zobrazení řešeného území (zákres do přede-
psané fotografie, vizualizace).

Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden 
další volný výkres, jímž bude doloženo hmotové a architek-
tonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Grafická část 
soutěžního návrhu bude odevzdána v jednom vyhotovení. 
Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou 
nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely 
tloušťky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem uvede-
ným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.2. Textová část

Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 
3 stran formátu A4 a musí obsahovat:
a) zásady řešení území v širších souvislostech,
b)  stručné objasnění základních principů navrhovaného ře-

šení, zejména funkční náplně, vztahu k územnímu plánu, 
naplnění soutěžních podmínek,

c) zdůvodnění zvoleného architektonického řešení,
d) zhodnocení přínosu navrženého řešení,
e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání,
f) seznam příloh.

Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tiš-
těných vyhotoveních. Bude označena způsobem uvedeným 
v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.3. digitální část

Soutěžící dodá 1x CD/DVD obsahující:
a)  grafickou část ve formátu pdf (300dpi pro možné publiko-

vání soutěžního návrhu),
b)  textovou část ve formátu doc.

Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem 
„CD/DVD“. Obálka bude označena způsobem uvedeným 
v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. 

6.4. Obálka nadepsaná „Autor“

Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat: 

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, telefonní,  
popřípadě faxová čísla, e-mailové adresy, 

b)  čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 
4.2.,

c)  kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem 
soutěže,

d)  jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi 
účastníky,

e)  podepsané prohlášení uvedené v příloze těchto soutěž-
ních podmínek (v případě, že je účastníkem právnická 
osoba),

f)  čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítě-
zí, 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 projek-
tové dokumentace a aby podle ní pak mohla být následně 
realizována stavba.

Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem 
uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek. Ob-
sah obálky musí být zabezpečen tak, aby ani při prosvícení 
obálky světlem nebylo možné skrze obálku zjistit jakékoliv 
údaje o autorovi návrhu.
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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 bodu 6. 
těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, 
obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“) budou v pravém 
dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého 
sekretář vepíše identifikační kód.

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

7.1.3.  Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. 
těchto soutěžních podmínek (grafická, textová část, 
obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“) budou v dolní čás-
ti uprostřed označeny textem „CPP 2014 - Rozhledna 
na Šibeníku“.

7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1.  Celý soutěžní návrh se předkládá anonymně. Žádná 
část soutěžního návrhu (kromě obsahu obálky „Au-
tor“) nesmí obsahovat podpis, popis, heslo, grafickou 
značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na prů-
vodních dokladech, či jiný údaj, který by mohl vést 
k porušení anonymity.

7.2.2.  Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele 
bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou 
zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná 
adresa odesílatele:

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

7.3. Obal soutěžního návrhu

Všechny části soutěžního návrhu (grafická část, textová část, 
obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“) budou vloženy do tuhých 
výkresových desek v zalepeném a neporušeném obalu (upra-
veném tak, aby bylo možno všechny části soutěžního návrhu 
do něj opětovně vložit) s nápisem „CPP 2014 - Rozhledna 
na Šibeníku“.

8. zPŮSOb OdEVzdÁNí SOUTĚŽNíCH NÁVRHŮ

8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

8.1.1.  Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhů-
ty v pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod. nebo 
po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu sou-
těže (viz 1.5. soutěžních podmínek). 

8.1.2.  V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být 
soutěžní návrh doručen nejpozději do 10. září 2014 
do 12.00 hodin, tj. poslední den lhůty pro odevzdání 
soutěžních návrhů dle čl. 12., odst. 12.5. soutěžních 
podmínek.

9. KRITÉRIA HOdNOCENí

9.1. závazná kritéria, podle nichž budou soutěžní 
návrhy hodnoceny, jsou následující:

•  kvalita architektonického řešení, jeho komplexnost a úpl-
nost

• originálnost řešení
•  soulad funkčnosti, hospodárnosti, investiční a provozní ná-

ročnosti
• splnění podmínek zadání

9.2. důvody pro vyřazení ze soutěže

Porota vyřadí z posuzování všechny návrhy, které:

a) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
b)  neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmí-

nek,
c) nedošly v požadovaném termínu,
d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, 
které nesplní předepsané formální podmínky obsažené  
v těchto soutěžních podmínkách, je porota povinna dle § 10 
odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyřadit z hodnocení. Takové ná-
vrhy mohou být hodnoceny pouze mimo soutěž a nemohou 
být oceněny.

10. POROTA A OdbORNí zNAlCI 

10.1. Řádní členové soutěžní poroty:
 
Závislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek
Ing. arch. Radek Jiránek
 
Nezávislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Ing. akad. arch. Michael Gabriel
Ing. arch. Alexandr Skalický
Doc. Ing. arch. Antonín Novák
 

10.2. Náhradníci soutěžní poroty:
 
Závislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Vladimír Říha, místostarosta městyse Nový Hrádek
 
Nezávislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Ing. arch. Tomáš Vích
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10.3. Odborní znalci

O případném přizvání odborných znalců rozhodne porota po  
projednání s vyhlašovatelem soutěže.

11. CENY SOUTĚŽíCíM

11.1. Ceny 

Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria 
a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, bu-
dou oceněny celkovou částkou 130 000 Kč (stotřicet tisíc 
korun), která bude rozdělena takto:

11.1.1. 1. cena: 60 000 Kč (šedesát tisíc korun),

11.1.2. 2. cena: 40 000 Kč (čtyřicet tisíc korun),

11.1.3. 3. cena: 30 000 Kč (třicet tisíc korun).

V případě, že mezi spoluvyhlašovatelem soutěže a autorem 
jednoho ze tří oceněných návrhů bude ve lhůtě do 5 měsíců 
ode dne zveřejnění soutěže uzavřena smlouva o dílo na vy-
pracování úplné projektové dokumentace, nebude cena to-
muto autorovi vyplacena.

11.1.4.  Rozsah projektových prací, které budou předmě-
tem smlouvy o dílo:

 a)  účast na veřejné prezentaci architektonického ná-
vrhu a příprava podkladů pro informování o projek-
tu,

 b)  dopracování čistopisu architektonické studie na zá-
kladě veřejné prezentace, připomínek městyse No- 
vý Hrádek a Společnosti Petra Parléře,

 c) dokumentace pro územní řízení,
 d) dokumentace pro stavební řízení,
 e) dokumentace k provedení stavby,
 f)  podklady pro zadávací dokumentaci (výkaz, výměr, 

rozpočet, standardy),
 g) výkon autorského dozoru,
 h)  zajištění součinnosti při dokončení stavby (kolau-

dace).

11.2. Cena Petra Parléře

Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Ce- 
nu Petra Parléře, o jejímž udělení rozhodne Hodnotitelská 
rada 18. března 2015.

11.3. Podmínka nevyplacení ceny 

Cena nemusí být vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vy-
placení bude uzavřena smlouva o dílo mezi městysem Nový 
Hrádek a oceněným účastníkem na vypracování dalších stup-
ňů projektové dokumentace k předmětné zakázce.

11.4. Podmínky jiného rozdělení částek 
na hlavní ceny 

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Sou-
těžního řádu České komory architektů může soutěžní po-
rota rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě 
neudělení cen v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota  
podrobně zdůvodnit do protokolu.

11.5.Náležitosti zdanění cen ze soutěže

11.5.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahují-
cí částku 10 000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona  
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpi-
sů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašo-
vatelem podle § 38d odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci 
daně.

11.5.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám bu-
dou 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 řád-
ného daňového přiznání.

11.6. Termíny vyplacení udělených cen

Ceny budou vyplaceny do 50 dnů po oficiálním vyhlášení vý-
sledků.

12. zÁKlAdNí TERMíNY SOUTĚŽE
 

12.1.  datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 9. červen 
2014.

12.2.  Vyzvednutí soutěžních podkladů je možné průběž-
ně, nejpozději však den před koncem soutěžní lhůty,  
a to na základě registrace. 

12.3. Podání dotazů soutěžícími
  Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronic- 

ky na e-mailovou adresu marta.elb@cenapp.cz, do  
31. července 2014.

12.4. zodpovězení dotazů 
  Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na interne-

tových stránkách Ceny Petra Parléře (www.cenapp.cz).

12.5.  Termín pro odevzdání/doručení soutěžních návr-
hů vyhlašovateli je 10. září 2014 do 12.00 hod.

12.6. datum zasedání soutěžní poroty: do 30. září 2014.

12.7. datum oznámení výsledků soutěže
  Rozhodnutí soutěžní poroty o výsledcích soutěže 

bude zasláno všem účastníkům soutěže a oznámeno 
prostřednictvím webových stránek www.cenapp.cz 
a www.cka.cc do 7. října 2014 a dále v souladu s § 107 
zákona č. 137/2006 Sb.



13. ŘEŠENí ROzPORŮ

Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu 
České komory architektů.

14. KlAUzUlE O AKCEPTOVÁNí SOUTĚŽNíCH 
POdMíNEK

14.1. Souhlas vyhlašovatele, spoluvyhlašovatele, 
sekretáře, přezkušovatele, porotců a znalců se 
soutěžními podmínkami

Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, 
spoluvyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěž-
ních návrhů, řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a při-
zvaní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže,  
a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

14.2. Souhlas soutěžících se soutěžními 
podmínkami

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se 
všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím soutěžní poroty.

15. KlAUzUlE O AUTORSKÝCH PRÁVECH 
A zVEŘEJNĚNí SOUTĚŽNíCH NÁVRHŮ

15.1. Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publi-
kovat a mohou jich, s výjimkou případů uvedených v odstav-
ci 15.2., opět využít v jiném případě.

15.2. Svolení k užití díla pro účely soutěže

Oceněné návrhy se stávají majetkem městyse Nový Hrádek 
- spoluvyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují 
městysi souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutě-
že stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních podmínek. Užití 
autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních 
podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. 

15.3. Souhlas soutěžících s vystavením 
soutěžních návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas 
s bezplatnou reprodukcí a s vystavením svých soutěžních ná-
vrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

15.4. Souhlas s prezentací soutěžního návrhu 
v městysi Nový Hrádek

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas 
s osobní prezentací zpracované studie ve městě Nový Hrá-

dek. Datum a podmínky prezentace závisí na dohodě mezi 
městysem a zpracovatelem soutěžního návrhu.

15.5. Poskytnutí soutěžních návrhů příslušným 
městům a obcím

Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskyt-
nuty městysi jen se souhlasem autorů. 

15.6. závazek městyse Nový Hrádek uspořádat 
výstavu soutěžních návrhů

Spoluvyhlašovatel uspořádá do tří měsíců po vyhlášení vý-
sledků soutěže veřejnou výstavu soutěžních návrhů v Novém 
Hrádku.

15.7. Protokol o jednání a rozhodnutí soutěžní 
poroty

15.7.1. O zasedání a jednání soutěžní poroty, o průběhu sou-
těže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje 
zejména:

a) zápisy z jednání soutěžní poroty včetně hlasování,
b) rozhodnutí o vyřazení návrhu ze soutěže,
c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
d) hodnocení všech soutěžních návrhů,
e) rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění,
f) prezenční listiny členů poroty a přítomných znalců z jed-
notlivých zasedání poroty.

15.7.2. Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí poroty 
ověřují svým podpisem všichni její členové. Do protokolu se 
zaznamenávají odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito 
členové výslovně požádají.

16. OdSOUHlASENí SOUTĚŽNíCH POdMíNEK 
ČlENY POROTY A ČESKOU KOMOROU 
ARCHITEKTŮ

Před vyhlášením soutěže musí být soutěžní podmínky od-
souhlaseny všemi členy poroty na ustavujícím zasedání a ná-
sledně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou 
k nahlédnutí u sekretáře soutěže.

17. SCHVÁlENí SOUTĚŽNíCH POdMíNEK

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny spoluvyhlašovatelem 
usnesením č. ZM 40-59/2014 dne 29. 4. 2014 a vyhlašova-
telem v konečném znění dne 6. 6. 2014. Tyto soutěžní pod-
mínky byly projednány a odsouhlaseny soutěžní porotou dne  
7. 6. 2014.

Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schvá-
leny Českou komorou architektů dopisem ze dne 9. 6. 2014 
pod č. j.: 874 – 2014/Tě/SI.
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PŘílOHA Č. 1

PROHlÁŠENí

Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství

Účastník soutěže ………………………………………………. prohlašuje, že je autorem soutěžního návrhu 

ve smyslu § 5 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) …………………………………………………………

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 



PŘílOHA Č. 2

POdRObNĚJŠí SPECIFIKACE SOUTĚŽNíHO zAdÁNí 

Projektový záměr se bezprostředně týká lokality s místním názvem Šibeník. Z lokality položené ve výšce 655 m. n. m.  
je krásný panoramatický výhled do celých východních Čech, ale i na hřebeny Orlických hor a Krkonoš.  

Místo je historicky oblíbeným výletním cílem i proto, že jím prochází značená turistická stezka s názvem Jiráskova cesta.

V roce 1995 postavil v této lokalitě soukromý investor větrnou elektrárnu se čtyřmi turbínami. Prototypové zařízení se však kvůli 
technickým potížím a problémům s hlukem nepodařilo uvést do trvalého provozu. Elektrárnu následně získala společnost ČEZ, 

která měla záměr v místě postavit novou elektrárnu s jednou větší a výše umístěnou turbínou. Záměr však nebyl realizován 
a investor nechal následně odstranit tři ze čtyř stojících tubusů i s turbínami. Z posledního tubusu byla demontována pouze 

turbína a společnost ČEZ zbývající tubus i s pozemky a objektem technického zázemí prodala městysu Nový Hrádek.

V současné době stojí na p. č. 628/1 torzo původní elektrárny v podobě tubusu s výškou 30 m a v jeho blízkosti  
na p. č. st. 497 stavba technického zázemí. Tubus je tvořen pláštěm svařovaným z ocelových plechů. Průměr tubusu je 2,5 m 
u základové patky a 1,2 m v horní části. Stavba technického zázemí má půdorys ve tvaru obdélníka o rozměrech 13,7x11,9 m. 

Stavba má jedno nadzemní podlaží a je zastřešena pultovou střechou. Lokalita je přístupná nezpevněnou komunikací  
na p. č. 1598/1, která navazuje na komunikační systém městyse Nový Hrádek. Dále je pak lokalita přístupná i po částečně zpev-

něné komunikaci na p. č. 1645/1, která ústí na silnici Nový Hrádek – Borová.

Záměrem městyse Nový Hrádek je transformovat původní tubus elektrárny na rozhlednu a rekonstruovat přilehlý objekt  
pro potřeby zázemí rozhledny a volnočasových aktivit návštěvníků i obyvatel obce v následujícím rozsahu:

SO 01 – Rozhledna
SO 02 – Objekt zázemí

SO 03 – Technická infrastruktura
SO 04 – Dopravní infrastruktura

 SO 01 – Rozhledna

Stávající ocelový tubus na p. č. 628/1 by měl být doplněn o vyhlídkový ochoz, který návštěvníkům umožní kruhový rozhled 
po okolní krajině. V rámci stavebního objektu je třeba řešit i přístupové schodiště na ochoz. V rámci nové rozhledny  

se počítá s instalací převaděče mobilních operátorů.

 SO 02 – Objekt zázemí

Jako objekt zázemí předpokládá investor využít stávající stavbu na p. č. st. 497, případně doplněnou o přístavbu či nástavbu. 
Provozně musí být rozhledna i objekt zázemí propojeny tak, aby návštěvník vstupoval na rozhlednu vždy přes objekt zázemí. 
Součástí objektu by měly být následující funkce: pokladna (zádveří), zázemí správce, společenská místnost s barem, toalety 

s umývárnou, technická místnost. Objekt zázemí by bylo vhodné tvarově a vzhledově upravit tak, aby zapadl do kontextu  
okolní architektury i krajiny. V rámci objektu by měly být navrženy prostory umožňující instalaci stálé výstavy  

o historii větrných elektráren v ČR a prostory vhodné pro instalaci krátkodobých výstav.

 SO 03 – Technická infrastruktura

V rámci stavby je třeba dořešit její připojení na technickou infrastrukturu. Investor počítá s vybudováním nové přípojky vody 
z přilehlého vodojemu. Nově by měla být stavba napojena i na stávající kanalizační řad městyse Nový Hrádek, a to přes malou 

čistírnu odpadních vod. V současné době je k objektu přivedena elektrické energie v podobě vysokého napětí,  
a to vodičem vrchního vedení. Z toho důvodu je třeba v rámci objektu zázemí instalovat novou trafostanici.  

Pozice sítí a objektů a předpokládané trasy jsou zakresleny v příloze.

 SO 04 – dopravní infrastruktura

Stavba by měla být nově napojena zpevněnou přístupovou komunikací jak na silnici Nový Hrádek – Borová, tak na komunikační 
systém městyse Nový Hrádek. Z tohoto důvodu se počítá s vybudováním nových zpevněných ploch na p. č. 1598/1  

a p. č. 1645/1. V rámci stavby je třeba vyřešit i nové parkoviště pro osobní automobily návštěvníků a obsluhy v počtu 10 stání. 
Parkoviště by nemělo být navrženo v blízkosti rozhledny. Prostory kolem rozhledny by měly být upraveny tak,  

aby návštěvníkům – za příznivého počasí – bylo umožněno posezení i mimo vlastní objekt zázemí.
        


