
nadace PROMĚNY 

v y h l a š u j e

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,

v souladu s ustanovením § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů,

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

                

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ

OBNOVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI

a vydává k tomu tyto

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

V Praze dne 20. února 2013
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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

1.1. Vyhlašovatel
Název: nadace PROMĚNY
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 277 006 277
E-mail: prerovska@nadace-promeny.cz 
IČ: 274 21 538

1.2. Zpracovatel Soutěžních podmínek
Jméno: Ing. Karla Kupilíková
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345, 277 006 274
E-mail: kupilikova@nadace-promeny.cz

1.3. Sekretář soutěže 
Jméno: Ing. Karla Kupilíková, nadace PROMĚNY
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345, 277 006 274
E-mail: soutez@nadace-promeny.cz

1.4. Přezkušovatel soutěžních návrhů 
Jméno: Ing. Antonín Dokoupil
Adresa: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Tel.: 775 653 304, 461 612 218

E-mail: antonin.dokoupil@litomysl.cz

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

2.1. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu obnovy Nábřeží řeky Loučné  
v Litomyšli.
Zájmové území leží v historickém centru města Litomyšle, v Městské památkové rezervaci 
Litomyšl, nachází se v blízkosti historického náměstí.  Na přelomu 19. a 20. století ožívalo 
nábřeží společenskou zábavou, podél Vodních valů byl městský park. Později místo prošlo 
necitlivými zásahy, které přerušily návaznost řeky Loučné na historické jádro města a 
původně rozsáhlý park u Smetanova domu. Obnova území zahrnuje hlavní zájmové území 
na Vodních valech určené k úplné obnově a území, které navazuje na jeden z břehů řeky 
Loučné – Park u Smetanova domu a je určeno pouze k provedení menších zásahů. Celková 
rozloha řešeného území je 10.783 m2.
Cílem projektového záměru Města Litomyšl a nadace PROMĚNY je zpřístupnění řeky Loučné 
a vytvoření příjemného městského prostoru v navazujícím okolí pro trávení volného času 
všech věkových kategorií obyvatel. Cílem je využití potenciálu přirozeného vodního prvku ve 
veřejném prostoru města a jeho zpřístupnění lidem, pozvednutí společenské a rekreační 
hodnoty přilehlého území, postupná proměna další části města.
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2.2. Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které 
splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a umožní 
následně zadat zakázku na vypracování projektové dokumentace a ostatních služeb 
architekta v rozsahu dle bodu 12.1.3. jednomu z oceněných účastníků soutěže. 

2.3. Předpokládané náklady
Celkový rozpočet na realizaci grantového projektu obnova Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
se předpokládá v maximální výši 30.000.000 mil. Kč včetně DPH. Realizace projektu bude 
financována z příspěvku nadace PROMĚNY a z prostředků Města Litomyšl. Nadační 
příspěvek je určen jednak na úhradu nákladů této soutěže včetně výplaty soutěžních cen a 
dále na úhradu dalších nákladů spojených s realizací grantového projektu včetně nákladů 
architekta, organizátora veřejné zakázky a dodavatele stavby. Město se bude ve sjednaném 
rozsahu podílet výlučně na úhradě nákladů dodavatele stavby. Náklady na realizaci díla 
předpokládáme v maximální výši 22.000.000 mil. Kč bez DPH.

3. DRUH SOUTĚŽE, ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ, DOTAZY A JAZYK SOUTĚŽE

3.1. Druh soutěže
3.1.1. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.
3.1.2. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická.
3.1.3. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná.
3.1.4. Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako dvoukolová.

Soutěž bude probíhat v prvním kole jako anonymní, ve druhém kole jako neanonymní, 
spojená s prezentací jednotlivých návrhů jejich autory před porotou a zodpovězením 
případných dotazů. 

3.2. Den vyhlášení soutěže
Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům. 
Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v odst. 13.2. těchto soutěžních 
podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

3.3. Forma zahájení soutěže 
Soutěž se zahajuje oznámením na internetových stránkách nadace PROMĚNY 
(www.nadace-promeny.cz), internetových stránkách města Litomyšl (www.litomysl.cz) a 
České komory architektů (www.cka.cc), v jednom informačním médiu s celostátní 
působností, a to EARCH.cz, a v tisku.
Oznámení pro druhé kolo soutěže bude provedeno odesláním výzvy vybraným účastníkům 
prvního kola, spolu s případným upřesněním podmínek pro dopracování soutěžních návrhů.

   
3.4. Doručování

V případech, kdy tyto soutěžní podmínky stanoví, že je třeba doručit písemnost účastníkovi 
soutěže, rozumí se doručením zaslání písemnosti účastníkovi prostřednictvím elektronické 
pošty na e-mailovou adresu výslovně uvedenou účastníkem v soutěžním návrhu s tím, že 
účastník je povinen potvrdit doručované písemnosti následnou e-mailovou zprávou, 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání písemnosti účastníkovi soutěže. V případě, 
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že účastník přijetí písemnosti nepotvrdí, anebo o to požádá při zahájení soutěže, budou mu 
písemnosti zasílány poštovní přepravou s dodejkou, nezastihne-li doručovatel písemnosti 
adresáta, vhodí písemnost do adresátem užívané poštovní schránky, písemnost se považuje 
za doručenou vhozením do schránky, datum vhozu vyznačí doručovatel na písemnosti.   

3.5. Dotazy
Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené v odst. 13.4. a 13.9. těchto soutěžních podmínek 
podávat dotazy k soutěži, a to písemně nebo elektronicky na adresu sekretáře soutěže.
Všechny dotazy a odpovědi budou zodpovězeny porotou a vyvěšeny na internetových 
stránkách nadace PROMĚNY (www.nadace-promeny.cz), a to ve lhůtě stanovené v odst. 
13.4. a 13.9. těchto soutěžních podmínek.

3.6. Jazyk soutěže a právní řád
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného 
v České republice.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit účastníci, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského 

hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice 
nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace,

b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání,
c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem 

soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže,
d) 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,

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 je občanem, nebo v němž má své sídlo,

f) splňují dále uvedená kvalifikační kritéria.

4.2. Kvalifikační kritéria
Kvalifikační kritéria splňuje účastník:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, včetně případů, kdy jde o 

přípravu nebo pokus nebo účastenství na úmyslném trestném činu, nebo došlo               
k zahlazení odsouzení za spáchání trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
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b) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení,

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,

d) který není v likvidaci,
e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

f) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření, jedná-li se o osobu s odbornou způsobilostí podle 
příslušných právních předpisů. 

4.3. Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů
4.3.1. Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odst. 4.1. písm. a) až d) a v odst. 

4.2. těchto soutěžních podmínek čestným prohlášením, splnění podmínky uvedené     
v odst. 4.1. písm. e) prokáže ověřenou kopií autorizační listiny; uvedené dokumenty vloží 
účastník soutěže do  zalepené obálky nadepsané „Autor“ (viz odst. 6.4. a 6.8. těchto 
soutěžních podmínek).

4.3.2. 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                
v odst. 4.2. těchto soutěžních podmínek a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku 
uvedenou v odst. 4.1. písm. e) těchto soutěžních podmínek.

4.3.3. 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 v odst. 4.2. těchto soutěžních podmínek a alespoň jeden člen statutárního orgánu, 
popřípadě odpovědný zástupce podmínku uvedenou v odst. 4.1. písm. e) těchto soutěžních 
podmínek.

4.3.4. Každý účastník musí v případě výzvy předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo 
jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1.      
písm. e) a v odst. 4.2. těchto soutěžních podmínek, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY

5.1. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně
5.1.1. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu pdf, xls, doc, 

grafické podklady ve formátech dgn, dwg, dxf, pdf, jpg) a budou poskytovány za podmínek 
uvedených v odst. 5.2. těchto soutěžních podmínek.

5.1.2. Seznam poskytovaných podkladů:
P.01 Soutěžní zadání (pdf)

P.02 Výřez z katastrální mapy s vymezením hranice řešeného území (dgn, dwg, dxf, pdf)
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P.03 Ortofotomapa (pdf, jpg, jgw)

P.04 Digitální mapa území (polohopis + výškopis) s vymezením hranice řešeného 
území ve formátu (dgn, dwg, dxf, pdf)

P.05 Výřez z územního plánu (pdf)

Vyjádření odboru výstavby a územního plánování k obnově Nábřeží řeky Loučné
(pdf)

P.06 Zákres inženýrských sítí (dgn, dwg, dxf, pdf)

P.07 Širší územní vztahy (dgn, dwg, dxf, pdf)

P.08 Dendrologický průzkum (dgn, dwg, dxf, pdf, xls, doc)

P.09 Historické podklady (pdf)

P.10 Stanovisko státní památkové péče k obnově Nábřeží řeky Loučné (pdf)

P.11 Sdělení odboru životního prostředí k obnově Nábřeží řeky Loučné (pdf)

P.12 Stanovisko Povodí Labe k obnově Nábřeží řeky Loučné (pdf)

P.13 Záplavová zóna (dgn, dwg, dxf, pdf)

P.14 Sociologický průzkum (pdf)

P.15 Strukturovaný odhad nákladů – realizace, rozvojová péče (xls)

P.16 Objekt vodárny – dokumentace k čerpadlu (pdf)

P.17 Varianty dopravního řešení rychlostní silnice R35 (pdf)

P.18 Smetanův dům (pdf)

P.19 Doporučení z hlediska ochrany přírody (pdf)

P.20 Fotodokumentace (pdf)

Účastníci soutěže se převzetím podkladů zavazují k jejich využití pouze pro účely zhotovení 
soutěžních návrhů prvního a druhého kola soutěže a k tomu, že je nebudou šířit dalším 
subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.

5.2. Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a podklady budou poskytovány elektronicky prostřednictvím serveru 
ftp://ftp.litomysl.cz. Přístupové údaje pro právo kopírování budou zaslány po podpisu smluv 
o zápůjčce dat z (i) digitální technické mapy Města, (ii) ortofotomapy a (iii) katastrální mapy. 
O zaslání těchto smluv bude možno požádat elektronickou formou na adrese 
dagmar.valova@litomysl.cz ihned po vyhlášení soutěže. Zájemcům budou zaslány návrhy 
těchto smluv, které vytištěné a podepsané zašlou vždy ve dvou vyhotoveních jako 
standardní poštovní zásilku na adresu: Město Litomyšl, Ing. Dagmar Valová, Bří        
Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl. Soutěžní podmínky a podklady budou zájemcům 
k dispozici až do 10. dubna 2013.

5.3. Prohlídka řešeného území
Prohlídka řešeného území se uskuteční v úterý 19. března 2013 v 10:00 hod. Sraz účastníků 
je před budovou divadla Smetanův dům (Komenského náměstí 402, 49°52´22.67´´S, 
16°18´28.04´´V). Výklad povede Ing. Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení Rozvoje Města, 
antonin.dokoupil@litomysl.cz, M: 775 653 304, T: 461 653 340.
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6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ 
ČI JINÁ ÚPRAVA

Každý soutěžní návrh musí obsahovat grafickou část, textovou část, digitální nosič a obálku 
s označením „Autor“.

1. kolo

6.1. Grafická část
6.1.1. Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat závazně jeden výkres, který bude 

obsahovat situaci širších vztahů se schematicky zakresleným návrhem řešení v měřítku 
1:2000 a celkové výsledné prostorové a funkční uspořádání území, situaci zpracovanou 
v podrobnosti měřítka 1:500, případně jakékoli další zobrazení dle uvážení soutěžícího 
v libovolném měřítku.
Výkres bude vyhotoven ve formátu B1 na šířku (naležato).

6.1.2. Grafická část bude odevzdána v jednom vyhotovení a bude nalepena na panelu 
z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Výkres 
bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.2. Textová část
6.2.1. Textová část bude závazně obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného 

řešení, a to:
a) anotaci v rozsahu max. 600 znaků,
b) analýzu současného stavu parku a poukázání na zjištěné hodnoty, nedostatky a 

problémy,
c) začlenění řešeného území do struktury města – širší souvislosti obsahující návrh řešení 

veřejného prostoru včetně ulice Vodní valy,
d) zdůvodnění a objasnění základní koncepce navrženého architektonického řešení,
e) popis návrhu terénních, vegetačních, popřípadě stavebních úprav.

6.2.2. Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 
nepřesáhne 4 normostrany textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto 
soutěžních podmínek. Textová část nebude obsahovat žádné další grafické přílohy.

6.3. Digitální část
6.3.1. Soutěžící předá 1x CD obsahující:

a) grafickou část ve formátu pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro 
publikování soutěžního návrhu,

b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock).

6.3.2. Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „Autor“. 
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6.4. Obálka nadepsaná „Autor“
6.4.1. Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

a) údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo je 
autorem/autory návrhu, jména, adresy, e-mailovou adresu pro doručení písemností 
soutěže, popřípadě telefonní a faxová čísla,

b) čestné prohlášení a doklad o autorizaci účastníka/účastníků podle odst. 4.3. těchto 
soutěžních podmínek,

c) kontaktní osobu a e-mailovou adresu pro komunikaci se sekretářem soutěže,
d) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky,
e) digitální část – CD.

6.4.2. Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena a bude označena způsobem uvedeným  v odst. 
7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.4.3. Obálka bude otevřena po vyhodnocení prvního kola soutěže u návrhů, které postoupily,
kvůli získání adresy pro odeslání výzvy do druhého kola. Obálka „Autor“ u nepostupujících 
bude otevřena až po skončení 2. kola.

2. kolo

6.5. Grafická část
6.5.1. Grafická část soutěžního návrhu bude závazně obsahovat tato vyobrazení:

a) situaci širších vztahů se schematicky zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000,
b) návrh obsahující celkové výsledné prostorové a funkční uspořádání území (koncepci 

Vodních valů s Parkem u Smetanova domu), situaci v měřítku 1:500 doplněnou 
minimálně dvěma charakteristickými řezy. Situace v měřítku 1:500 bude na výkrese 
orientována tak, že sever bude v podélném směru výkresu. Situaci bude nutné natočit,

c) návrh řešení charakteristických prostorů a detailů v měřítku 1:200 až 1:10 ilustrující 
základní principy řešení a uspořádání území, zejména půdorysy a řezy,

d) volnou prezentaci návrhu ve zvoleném měřítku a grafickém provedení ilustrující hlavní 
zásady a charakteristické části návrhu.

6.5.2. Grafická část bude vyhotovena na max. 5 panelech, formátu A1 na šířku (naležato)
v jednom vyhotovení. Výkresy budou nalepeny na panelech z lehkého materiálu pro 
výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Každý panel bude označen 
způsobem uvedeným v odst. 7.3. těchto soutěžních podmínek.

6.6. Textová část
6.6.1. Textová část bude závazně obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného 

řešení, a to:
a) anotaci v rozsahu max. 600 znaků,
b) začlenění řešeného území do struktury města – širší souvislosti obsahující návrh řešení 

celého vymezeného veřejného prostoru,
c) zdůvodnění navrženého řešení,
d) popis návrhu terénních, vegetačních, popřípadě stavebních úprav,
e) strukturovaný odhad nákladů realizace projektu v souladu s odst. 2.3. těchto soutěžních 

podmínek, viz soutěžní podklad P. 15, bude uveden za textovou částí samostatně,
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f) strukturovaný odborný propočet nákladů na rozvojovou péči parku po dobu tří let, viz 
soutěžní podklad P. 15, bude uveden za textovou částí samostatně.

6.6.2. Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 
nepřesáhne 5 normostran textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.3. těchto
soutěžních podmínek. Textová část nebude obsahovat žádné další grafické přílohy.

6.7. Digitální část
6.7.1. Soutěžící předá 1x CD obsahující:

a) grafickou část ve formátu pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro 
publikování soutěžního návrhu,

b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock).

6.7.2. Nosič bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „Autor“. 

6.8. Obálka nadepsaná „Autor“
6.8.1. Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

a) údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo je 
autorem/autory návrhu, jména, adresy, e-mailovou adresu pro doručení písemností 
soutěže, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo 
bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla,

b) čestné prohlášení a doklad o autorizaci účastníka/účastníků podle odst. 4.3. těchto 
soutěžních podmínek,

c) kontaktní osobu a e-mailovou adresu pro komunikaci se sekretářem soutěže,
d) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky,
e) stanovení cen projektových prací dle odst. 12.1.3. těchto soutěžních podmínek,
f) digitální část.

6.8.2. Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena a bude označena způsobem uvedeným  v odst. 
7.3. těchto soutěžních podmínek.

6.8.3. Obálka bude otevřena po vyhodnocení druhého kola soutěže.

6.9. Porota si vyhrazuje právo po ukončení 1. kola soutěže zpřesnit soutěžní podmínky 2. kola 
soutěže na základě výsledků 1. kola soutěže. Tento bude doručen vybraným soutěžícím, 
jejichž návrhy postoupily do 2. kola soutěže, současně s doporučením poroty pro 
dopracování jednotlivých soutěžních návrhů.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

1. kolo

7.1. Závazné označení návrhu a jeho částí
7.1.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 

textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do 
kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
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7.1.2. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 
textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do 
kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.

7.1.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 
textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Cena nadace 
PROMĚNY 2013 Obnova Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli“.

7.2. Podmínky anonymity soutěžního návrhu
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.

2. kolo

7.3. Závazné označení návrhu a jeho částí
7.3.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 

textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny názvem nebo jménem 
účastníka.

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

7.3.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 
textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Cena nadace 
PROMĚNY 2013 Obnova Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli“.

7.4. Obal návrhu
7.4.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v čl. 6. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 

textová část, obálka „Autor“) budou vloženy do pevných desek v zalepeném a neporušeném 
obalu s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2013“.

8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

8.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů
8.1.1. Soutěžní návrhy lze doručit poštou, kurýrem, jinou veřejnou přepravou zásilek nebo na

základě předchozí telefonické domluvy osobně kterýkoliv pracovní den v týdnu a v konečný 
den lhůty k odevzdání, tzn. 25. 4. 2013 v 1. kole soutěže, 8. 8. 2013 ve 2. kole soutěže od 
9:00 hod. do 14:00 hod. sekretáři soutěže do kanceláře nadace PROMĚNY, Vinohradská 
1511/230, 100 00 Praha 10.
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9. KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. kolo

9.1. Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanovena bez 
pořadí významnosti následně:
a) celková kvalita návrhu ve vztahu k zadání,
b) úplnost řešení,
c) ekonomická přiměřenost zvoleného řešení.

9.2. Postup do druhého kola
Soutěžící berou na vědomí, že do druhého kola soutěže postoupí nejvýše pět soutěžních 
návrhů. Vybraní účastníci budou k postupu do druhého kola písemně vyzváni 
vyhlašovatelem. V případě, že některý ze soutěžících vyzvaných k postupu do druhého kola 
soutěže účast v druhém kole odmítne, může být vyzván k postupu do druhého kola 
soutěžící, který se umístil další v pořadí. 

2. kolo

9.3. Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanovena bez 
pořadí významnosti následně:
a) celková kvalita návrhu a jeho propracovanost,
b) úplnost řešení,
c) hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení.

Překročení předpokládaných investičních nákladů na realizaci díla (maximální výše 
22.000.000 mil. Kč) do 10 % nebude důvodem pro vyloučení soutěžního návrhu 
z řádného posuzování, avšak za předpokladu, že toto překročení soutěžící zdůvodní.

1. a 2. kolo

9.4. Důvody pro vyloučení ze soutěže
9.4.1. Porota vyloučí z posuzování:

a) všechny návrhy, které nebyly doručeny do kanceláře nadace PROMĚNY ve stanoveném 
termínu,

b) všechny návrhy, které nesplňují obsahové požadavky vypsání,
c) všechny návrhy, které neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních 

podmínek,
d) všechny návrhy, u kterých byla porušena anonymita (týká se 1. kola).

9.4.2. 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.
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9.4.3. Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly těmito soutěžními 
podmínkami požadovány.

10. POROTA A ODBORNÍ ZNALCI

10.1. Řádní členové poroty 
10.1.1. Závislí členové poroty

Ing. Kateřina Vaculová (členka správní rady nadace PROMĚNY)
Radomil Kašpar (1. místostarosta Města Litomyšl)

10.1.2. Nezávislí členové poroty
MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Ing. Lucie Miovská, Ph.D.
Ing. arch. Antonín Novák

10.2. Náhradníci poroty 
10.2.1. Závislí náhradníci poroty

Mgr. Jitka Přerovská (ředitelka nadace PROMĚNY)
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (architektka Města Litomyšl)

10.2.2. Nezávislí náhradníci poroty
Mgr. Karolina Jirkalová

10.3. Přizvaní odborní znalci
Soutěžní porota si může dle potřeby a se souhlasem vyhlašovatele přizvat v průběhu 
soutěže odborné znalce (např. rozpočtáře).

11. NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU A 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

1. kolo

11.1. Vyhlašovatel zveřejní výsledky prvního kola soutěže na internetových stránkách nadace 
PROMĚNY (www.nadace-promeny.cz). 

2. kolo

11.2. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže obdobným způsobem, jakým soutěž vyhlásil.

11.3. Vyhlašovatel oznámí výsledky soutěže včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 
všem účastníkům soutěže rozesláním písemného protokolu o průběhu soutěže. 

12. CENY A ODMĚNY 

12.1. Ceny
12.1.1. 1. cena se stanovuje ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých),

2. cena se stanovuje ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
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12.1.2. V případě, že mezi vyhlašovatelem soutěže a autorem jednoho ze tří oceněných návrhu 
bude ve lhůtě do 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledků soutěže uzavřena smlouva o dílo na 
vypracování úplné projektové dokumentace obnovy Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli,
nebude cena tomuto autorovi vyplacena.

12.1.3. Rozsah projektových prací, které budou předmětem smlouvy o dílo:
a) účast na veřejné prezentaci architektonického návrhu a příprava podkladů pro 

informování o projektu,
b) dopracování čistopisu architektonické studie na základě veřejné prezentace, připomínek 

Města Litomyšle a nadace PROMĚNY,
c) návrh základního informačního systému Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli,
d) dokumentace pro územní řízení,
e) dokumentace pro stavební řízení, 
f) dokumentace k provedení stavby,
g) podklady pro zadávací dokumentaci (výkaz výměr, rozpočet, standardy),
h) výkon autorského dozoru,
i) zajištění součinnosti při dokončení stavby (kolaudace),
j) vypracování projektu údržby parku, který bude obsahovat specifikaci pracovních operací 

udržovací péče včetně propočtu nákladů.

12.2. Odměny
Pro soutěžní návrhy, které postoupily do druhého kola, avšak nebyly oceněny, se stanovuje 
k rozdělení celková částka na odměny ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).

12.3. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen nebo odměn, popřípadě 
neudělení některých cen nebo odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 Soutěžního řádu ČKA může porota 
rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen nebo odměn. O neudělení cen nebo 
odměn musí porota rozhodnout jednomyslně. Tato svá rozhodnutí musí porota podrobně 
zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže.

12.4. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži fyzickým osobám
Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám budou v souladu s ustanovením § 36 odst. 2   
písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zdaněny 
srážkovou daní ve výši 15 % a vyplaceny ve výši po odpočtu této daně. Sražená daň bude 
odvedena správci daně vyhlašovatelem soutěže.

12.5. Náhrady výloh 
Účastníkům soutěže postoupivším do druhého kola mohou být poskytnuty náhrady 
cestovních výloh za účelem prezentace odevzdaného návrhu, maximálně však ve výši 
odpovídající jízdnému ve veřejném dopravním prostředku.

13. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

13.1. Datum ustavující schůze poroty
24. ledna 2013
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13.2. Datum vyhlášení soutěže
20. února 2013

1. kolo

13.3. Prohlídka řešeného území 19. března 2013

13.4. Dotazy 
Lhůta k podání dotazů soutěžícími 27. března 2013
Lhůta k zodpovězení dotazů 3. dubna 2013

13.5. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Datum odevzdání soutěžních návrhů poštou, kurýrem, jinou veřejnou přepravou zásilek 
nebo osobně se stanovuje na 25. dubna 2013 do 14:00 hod, sekretáři soutěže do kanceláře 
nadace PROMĚNY, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10.

13.6. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Nejpozději do 17. května 2013

13.7. Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů prvního kola 
Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů prvního kola se předběžně stanovuje na      
24. května 2013. 

2. kolo

13.8. Lhůta k písemnému potvrzení účasti v druhém kole vyzvanými účastníky
5. června 2013

13.9. Dotazy 
Lhůta k podání dotazů soutěžícími 3. července 2013
Lhůta k zodpovězení dotazů 10. července 2013

13.10. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími druhého kola
Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 
8. srpna 2013 do 14:00 hod, sekretáři soutěže do kanceláře nadace PROMĚNY, Vinohradská 
1511/230, 100 00 Praha 10.

13.11. Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Nejpozději do 23. srpna 2013

13.12. Datum osobní prezentace soutěžního návrhu 
Nejpozději do 23. srpna 2013. O přesném termínu prezentace bude uchazeč informován 
nejméně 10 dnů předem.

13.13. Datum zveřejnění výsledků soutěže a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím 
k nahlédnutí 
Datum uveřejnění výsledků soutěže se předběžně stanovuje na srpen 2013. 
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13.14. Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 
rozesláním protokolu o průběhu soutěže, a to ve lhůtě 7 dnů od rozhodnutí poroty.

13.15. Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet zveřejněním 
výsledků soutěže a končí patnáctým dnem ode dne posledního doručení protokolu o 
průběhu soutěže včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

13.16. Lhůta k proplacení cen 
Ceny budou vyplaceny, s výhradou uvedenou v odst. 12.1.2. těchto soutěžních podmínek, 
nejpozději do 90 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

13.17. Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejdříve na den 
následujícím po zveřejnění výsledků soutěže a nejpozději na dobu do 3 měsíců od 
zveřejnění výsledků soutěže.

14. ŘEŠENÍ ROZPORŮ

14.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne obdržení protokolu o průběhu soutěže 
včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže 
zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být uvedeno, proti 
kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení 
soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá. Námitky musí být podány písemně a 
musí být doručeny na adresu sídla vyhlašovatele soutěže.

14.2. Vyhlašovatel ve spolupráci s porotou přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do        
10 dnů ode dne obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda 
námitkám vyhovuje či nikoliv, s odůvodněním. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede 
v rozhodnutí způsob provedení nápravy a písemně oznámí tuto skutečnost všem 
účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele 
v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení podle odst. 
14.3. těchto soutěžních podmínek.

14.3. Nevyhověl-li vyhlašovatel námitkám podaným podle odst. 14.2. těchto soutěžních podmínek, 
může stěžovatel podat návrh na zahájení rozhodčího řízení Stavovskému soudu České 
komory architektů (ČKA). Spor je poté řešen tříčlenným rozhodčím výborem složeným ze 
zástupce vyhlašovatele, zástupce soutěžícího, který podal návrh, a zástupce ČKA 
jmenovaného předsedou Stavovského soudu ČKA. Rozhodčí řízení se řídí pravidly smírčího 
řízení ČKA. Byl-li podán návrh dvěma a více soutěžícími, ustanoví tito soutěžící dohodou 
osobu, která je v jednání a rozhodování v rozhodčím výboru zastoupí. Zástupce ČKA z řad 
členů Stavovského soudu ČKA jmenuje a rozhodčí řízení svolává předseda Stavovského 
soudu ČKA.
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14.4.    Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle odst. 14.3. těchto soutěžních 
podmínek je složení kauce ve výši 5 % z výše první ceny stanovené soutěžními podmínkami. 
Kauce se skládá na účet ČKA. V případě zamítnutí návrhu na zahájení rozhodčího řízení 
kauce propadá, v případě vyhovění návrhu je kauce vrácena; je-li návrhu vyhověno pouze 
zčásti, rozhodne o výši vrácené částky ve svém nálezu rozhodčí výbor. Částka musí být 
vrácena nejpozději do sedmi dnů od vydání rozhodčího nálezu, kterým se návrhu vyhovuje 
zcela nebo zčásti.

14.5. Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být soutěžní podmínky a dále 
rozhodnutí poroty týkající se výsledků hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí poroty o 
rozdělení cen a odměn, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným 
porušením podmínek formálního postupu poroty stanoveným soutěžními podmínkami. 
Rozhodčí nález je konečný.

15. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

15.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, soutěžních porotců a odborných znalců 
s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, Město Litomyšl, sekretář soutěže, 
přezkušovatel a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že 
budou tyto soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 

15.2. 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.

16. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

16.1. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy 
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. 

16.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Odevzdáním soutěžních návrhů 
udělují autoři těchto návrhů vyhlašovateli soutěže souhlas užít jejich autorská díla pro 
potřeby 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 na požádání vráceny autorům.

16.3. 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.
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16.4. Závazek Města Litomyšle uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Město Litomyšl se ve spolupráci s nadací PROMĚNY zavazuje uspořádat do 3 měsíců po 
zveřejnění výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. 

16.5. Protokol o průběhu soutěže
16.5.1. Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář soutěže, popřípadě jiná osoba pověřená 

předsedou poroty protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem 
všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.

16.5.2. Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, 
rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, 
posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a 
stanovení jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho 
zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým 
podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli.

16.5.3. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů soutěžní 
poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

16.5.4. Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s písemným oznámením o rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže a zároveň dá na 
vědomí České komoře architektů.

17. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY SOUTĚŽNÍ POROTY A ČESKOU 
KOMOROU ARCHITEKTŮ

Před vyhlášením soutěže byly tyto soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní 
poroty na její ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady 
jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže. 

18. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tyto soutěžní podmínky byly projednány porotou na ustavující schůzi poroty konané dne 
24. 1. 2013 a dne 6. 2. 2013 byly tyto soutěžní podmínky porotou odsouhlaseny.
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem nadací 
PROMĚNY rozhodnutím správní rady nadace PROMĚNY ze dne 7. 2. 2013.
Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů 
dopisem ze dne 13. 2. 2013 pod č. j. 246 - 2013/Ce/TC.




