
 
 
 
 

INTERIÉR KNIHOVNY 
FAKULTY ARCHITEKTURY 

VUT V BRNĚ 
 
 
 

STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 
 
 
 

  

 
  



2 
 

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně 

vyhlašuje 

 

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění 
(dále „Soutěžní řád“), 

s přihlédnutím k ustanovením § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ  
 

INTERIÉRU KNIHOVNY 

FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 

 

a vydává tyto soutěžní podmínky 

 
V Brně dne 16.9.2021 
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1 VYHLAŠOVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ 
ORGÁNY POROTY 

1.1 Vyhlašovatel 
Název: Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně (dále jen FA VUT) 

Sídlo/Adresa: Poříčí 5, 639 00 Brno 

IČ: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. 

1.2 Organizátor soutěže, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže 
a přezkušovatel 
Jméno: Ing. arch. Jan Horký 

Sídlo: B. Němcové 1541/5, 750 02 Přerov 

IČ: 75531046 

Tel./fax: 775 331 535 

E-mail: jan.horky@vesmes.cz 

1.3 Osoba pověřená ke kontrole obsahu obálek „Autor“ 
Petra Zámečníková, sekretariát děkana 

1.4 Porota 

 Řádní členové závislí 

1. Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D., děkan fakulty, místopředseda poroty 

2. Ing. Petr Sedlák, tajemník fakulty 

 Řádní členové nezávislí 

1. Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, s.r.o., předseda poroty 

2. Ing. arch. Karel Kubza, ČTYŘSTĚN s.r.o. 

3. Ing. arch. Daniela Hanousková Boučková, 2x13 

 Náhradníci závislí 

Ing. arch. Marek Štěpán, Atelier Štěpán 

 Náhradníci nezávislí 

Ing. arch. Jana Štěrbáková 

1.5 Přizvaní odborníci  

 Seznam přizvaných odborníků 

Anna Hošťálková, vedoucí knihovny 

Ing. Martin Bláha, firma Interiéry Velecký, poradce s realizací 

 Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků. 
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2 PŘEDMĚT SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ 

2.1 Předmět soutěže 

 Předmětem soutěže je řešení interiéru knihovny FA VUT. Cílem je navrhnout 
architektonickou úpravu provozu tak, aby lépe sloužila současným potřebám 
akademických pracovníků a studentů. Řešení by mělo akcentovat rozšíření využitelnosti 
prostoru knihovny jak formálními, tak neformálními způsoby studia a kolektivní práce 
organizované vyučujícími nebo studenty. V neposlední řadě by úprava knihovny měla 
umožňovat také neformální setkávání a aktivní trávení volného času na fakultě. 

 Nákladnost a efektivita úprav musí odpovídat perspektivě stěhování fakulty do nového 
areálu na ulici Údolní do roku 2025. Úpravy by tedy měly být efektivní a neměly být 
nákladné. Uvažovaná výše investice je cca 500 tis. Kč bez DPH. 

2.2 Soutěžní zadání  
 Požadavky na řešení předmětu soutěže jsou popsány v příloze P.02 soutěžních podmínek. 

2.3 Důsledky nedodržení požadavků vyhlašovatele na řešení předmětu soutěže 
Požadavky uvedené v odst. 2.2.1 jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není 
důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a 
komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení 
poroty v rámci kritérií uvedených v odst. 7.1. 

3 DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE 

3.1 Druh soutěže 

 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako studentská architektonická. 

 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako otevřená. 

 Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako jednofázová. 

 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 

 Soutěž je anonymní. 

3.2 Účel a poslání soutěže 
 Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení interiéru fakultní 

knihovny, který splní požadavky vyhlašovatele uvedené v těchto soutěžních podmínkách 
a vybrat účastníky, s nimiž by vyhlašovatel dále spolupracoval na zhotovení následné 
zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek. 

 Účelem soutěže je rovněž zapojit do návrhu společného prostředí studenty fakulty a touto 
formou jim představit principy architektonických soutěží. 

3.3 Postup po soutěži 

 Vyhlašovatel má v úmyslu zadat vypracování prováděcí dokumentace interiéru na základě 
vítězného návrhu, k němuž bude disponovat licenční smlouvou (příloha P08). Předpokládá 
se spolupráce autora/autorů na podrobnějším stupni dokumentace. 
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4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

4.1 Podmínky účasti v soutěži  
Podmínky účasti v soutěži splní fyzické, popřípadě jejich společnosti, které: 

 prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich 
spolupracovníků uvedených v seznamu vloženém v obálce nadepsané „Autor“ a též 
nikdo ze statutárních orgánů: 
a.1)  se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže; 
a.2)  není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, 

přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže; 
a.3)  není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, 

bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v 
bodech a.1) a a.2), pokud jsou tyto osoby uvedeny v soutěžních podmínkách;  

a.4)  není členem samosprávných orgánů vyhlašovatele nebo zaměstnancem úřadů 
vyhlašovatele nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, které se podílely 
na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se 
budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o 
zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti 
na soutěž. Účast členů studentské části akademického senátu tedy není 
vyloučena; 

 jsou studenty denního bakalářského nebo magisterského studijního programu na FA 
VUT nebo jsou krátkodobými zahraničními studenty (např. účastných v programu 
ERASMUS) na FA VUT. 
V případě společnosti dle § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, postačí, když alespoň jedna osoba tvořící společnost splní větu předchozí a 
ostatní osoby budou studenty řádného denního studia bakalářského nebo 
magisterského studijního programu vysoké školy v České republice, včetně 
krátkodobých zahraničních studentů (např. účastných v programu ERASMUS); 

 odešlou přihlášku do soutěže vyplněnou dle vzoru v příloze P.01 pro zajištění přístupu 
ke všem soutěžním podkladům. 

4.2 Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži  

 Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1 následujícími dokumenty 
vloženými do obálky nadepsané „Autor“ (viz odst. 6.6 těchto Soutěžních podmínek): 

a) podmínky uvedené pod čl. 4.1. písm. a) čestným prohlášením; 

b) podmínky uvedenou pod písm. 4.1 písm. b) uvedením jména a ID čísla studenta 
v databázovém systému vysoké školy; v případě společností takto bude uvedeno u 
každého jednoho člena společnosti 

c) podmínku uvedenou pod písm. 4.1 písm. c) odesláním přihlášky sekretáři soutěže. 

 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více fyzických osob společně, musí každá 
z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a) i b) a jedna z těchto osob 
odeslat přihlášku do soutěže dle odst. 4.1 písm. c) sekretáři soutěže. 

4.3 Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži 

 Pokud účastník nedoloží v obálce „Autor“ požadované dokumenty prokazující splnění 
podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.2.1, vyhlašovatel jej vyzve písemně k dodání 
požadovaných dokladů ve lhůtě do 4 pracovních dní ode dne zjištění této skutečnosti. 
V případě, že účastník požadované dokumenty do skončení lhůty nedoloží, vyhlašovatel jej 
vyloučí ze soutěže. 
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 Vyhlašovatel vyloučí účastníka, u něhož zjistí ověřením skutečností uvedených v čestném 
prohlášení a kontrolou předložených dokumentů, že tento účastník nesplnil podmínky 
účasti v soutěži. 

 Návrhy vyloučené ze soutěže z důvodů nesplnění podmínek účasti v soutěži mohou být 
posuzovány mimo soutěž a mohou být ohodnoceny zvláštní odměnou. 

5 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, JEJICH 
DOSTUPNOST A VYSVĚTLENÍ, PROHLÍDKA SOUTĚŽNÍHO MÍSTA  

5.1 Dostupnost soutěžních podmínek a podkladů  
Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou zveřejněny na intranetu FA VUT: 
https://intra.fa.vutbr.cz v termínu ode dne vyhlášení soutěže do konce soutěžní lhůty. 

5.2 Soutěžní podklady  

 Vyhlašovatel poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě v následujících 
formátech: 
P.01 Vzor přihlášky do soutěže 
P.02 Požadavky vyhlašovatele na předmět řešení 
P.03 Zaměření stávajícího stavu řešených místností (DWG, DGN, PDF, …) 
P.04 Požární bezpečnost knihovny 
P.05 Vzor uspořádání soutěžních panelů 
P.06 Vzor textové části 
P.07 Vzor obsahu obálky autor 
P.08 Vzor licenční smlouvy 
P.09 Fotodokumentace knihovny 

 Soutěžní podklady č. P.03 až P.09 budou zpřístupněny účastníku soutěže nebo jejich 
zástupci po přijetí přihlášky k účasti v soutěži. 

5.3 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy) 

 Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze písemně na e-
mailovou adresu sekretáře soutěže. Termíny pro podání žádostí uvádí odst. 9.4. 

 Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace účastníka 
zveřejněno spolu se soutěžními podmínkami a soutěžními podklady (viz odst. 5.1) počínaje 
7 dnů od obdržení žádosti (dotazu) do konce soutěžní lhůty. Posledním termínem 
zveřejnění je 9.11.2021 (14 dní před termínem odevzdání soutěže). 

5.4 Prohlídka soutěžního místa  
Prohlídka knihovny se uskuteční v termínu 30.9.2021 v 15:00 hodin. V případě mimořádné 
epidemické situace umožňující přítomnost osob v knihovně pouze v nedostatečném počtu bude 
z prohlídky pořízen kamerový záznam. Ten bude poskytnut ke stažení všem účastníkům, kteří 
odešlou přihlášku do soutěže (viz článek 4.1.c) ). 
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6 SOUTĚŽNÍ NÁVRH  

6.1 Náležitosti soutěžního návrhu  
Soutěžní návrh bude obsahovat: 

 grafická vyjádření návrhu (viz odst. 6.2); 

 textovou část (viz odst. 6.3); 

 digitální část odevzdanou do elektronického úložiště vyhlašovatele (viz bod 6.5); 

 obálku nadepsanou „Autor“ (viz bod 6.6); 

6.2 Náležitosti obsahu a uspořádání grafické části 

 Jsou doporučena následující grafická vyjádření s doporučenými měřítky  

 Půdorysy všech podlaží 1:50 vč. označení všech prvků (tj. odkazy na soupis prvků 
v textové části) 

 Všechny řezopohledy hlavním sálem v měřítku 1:50 

 Axonometrie ze zadaného místa (vyznačeno v podkladu P.05, v koutě hlavního sálu). 
Pozor, axonometrie není perspektiva! 

 Další prostorová zobrazení dostatečným způsobem popisující návrh, minimálně 1x 

 Grafická vyjádření budou uspořádána na formátu B1 nastojato, nepodlepené na výstavním 
ani jiném panelu (dále jen „panely“). 

 Panely mohou obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad rámec 
uvedený v odst. 6.2.1; jejich použití však nesmí snížit srozumitelnost vyjádření uvedených 
v odst. 6.2.1. 

 Vyhlašovatel doporučuje uspořádat panely dle podkladu P.05 Uspořádání soutěžního 
výkresu. 

6.3 Náležitosti obsahu a uspořádání textové části 

 Pro tvorbu textové části se doporučuje použít vzor P.06. 

 Textová část bude obsahovat tyto kapitoly: 

 titulní stranu; 

 zmenšené výtisky panelů grafické části ve formátu A4. 

 abstrakt v rozsahu max. 1800 znaků vč. mezer; 

 popis konceptu; 

 popis konstrukčního a materiálového řešení; 

 popis řešení osvětlení; 

 soupis typových prvků interiéru 

 soupis atypických prvků vč. jejich koncepčního zobrazení a popisu; 

 celkový odhad cenové náročnosti realizace návrhu 

 Textová část může dále obsahovat doplňující informace a technické specifikace návrhu 
formou příloh textu, skic či schémat upřesňujících princip řešení a technické upřesnění 
návrhu. 

 Je doporučeno, aby textová část byla spojena do jednoho celku. 

 Textová část bude odevzdána v jednom výtisku. 
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6.4 Náležitosti obsahu a uspořádání digitální verze návrhu 

 Digitální verze návrhu slouží vyhlašovateli pro archivaci soutěžních návrhů a další 
prezentaci soutěže. Z důvodů plného zajištění anonymity bude digitální část otevřena 
až po rozhodnutí poroty. 

 Účastník předá soutěžní návrh v digitální podobě na úložiště vyhlašovatele dle 
následujících pokynů: 

Účastník zkomprimuje všechny součástí dle článku 6.4.3 do jednoho balíčku *.zip. 

Tento balíček nahraje na adresu https://1url.cz/NK3Ub, kdy jako jméno a příjmení vyplní 
libovolnou kombinaci písmem a čísel, nikoli však jména autorů soutěžního návrhu (možné 
je například: ojw4oke 6pam a podobně) 

 Vyhlašovateli budou předány tyto součásti digitální verze návrhu: 

 panely grafické části ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování soutěžního návrhu na 
webu, popř. v tiskovinách; 

 textová část ve formátu *.pdf (kompletní odevzdané paré) a dílčí části v *.doc nebo 
*.docx, a tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 Účastník zajistí, aby u souborů ukládaných na úložiště vyhlašovatele nebylo uvedeno 
jméno ani žádné jiné označení autora. 

 Uvedené požadavky na obsah a uspořádání digitální části se stanovují jako doporučující. 
V případě, že účastník nedodá digitální část splňující požadavky uvedené v bodu 6.4.3, 
vystavuje se riziku, že jeho návrh nebude moci být prezentován na internetových stránkách 
nebo sociálních sítích vyhlašovatele, v tiskovinách či na internetových stránkách ČKA. 

6.5 Obálka nadepsaná „Autor“ 

 Pro vytvoření obsahu obálky využije účastník vzor P.07 soutěžních podmínek. 

 Obálka bude obsahovat následující dokumenty: 

 údaje o účastníku soutěže a informace o autorovi / autorech návrhu a 
spolupracovnících, tedy jejich jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl 
na ceně vč. čísla bankovního účtu, telefonní čísla a e-mailové adresy a označení 
kontaktní osoby pro komunikaci se sekretářem soutěže; 

 čestné prohlášení o splnění podmínek účasti v soutěži dle článku 4.1 a 4.2; 

 podepsané licenční ujednání o autorských právech dle vzoru P.08. 

 Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná. 

6.6 Náležitosti označení návrhu a jeho částí 

 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 odst. 6.1–6.7 těchto soutěžních 
podmínek (výkresy, složka textové části, obálka nadepsaná „Autor“) budou označeny 
následovně: 

 v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého sekretář soutěže 
vyznačí identifikační číslo návrhu; 

 v dolní části uprostřed označeny textem „KNIHOVNA FA VUT“. 

 Uvedené požadavky na označení návrhu a jeho částí se stanovují jako doporučující; pokud 
však zvolí účastník jinou formu označení, nesmí jí být ohrožena anonymita soutěže a 
srozumitelnost návrhu. 
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6.7 Náležitosti obalu návrhu 

Všechny části návrhu by měl účastník ve vlastním zájmu vložit do zalepeného obalu chránícího 
návrh proti poškození s označením „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH – KNIHOVNA FA VUT“. 
Požadavky na obal jsou doporučující, vyhlašovat el ovšem nenese odpovědnost za to, že návrhy 
bez řádného označení na obalu nebudou doručeny k přezkoušení a hodnocení, a za to, že porota 
nebude schopna hodnotit poškozené návrhy. 

6.8 Podmínky anonymity soutěžního návrhu  

 Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami 
výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis 
účastníka či heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci 
účastníka a tím k porušení anonymity. 

 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných 
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: 

a) pro návrhy odesílané z České republiky 

Ing. arch. Jan Horký 

B. Němcové 1541/5 

750 02 Přerov 

b) pro návrhy odesílané z území Slovenské republiky 
Fakulta architektúry a dizajnu STU 
Námestie slobody 19 
812 45 Bratislava 1 
Slovenská republika 

 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území 
mimo Českou nebo Slovenskou republiku, uvede účastník, vzhledem k nutnosti dodržení 
anonymity odesilatele, jako adresu odesílatele název a adresu fakultu architektury některé 
vysoké školy v zemi odeslání. 

 Vyhlašovatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při 
kontrole soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení 
podmínek anonymity návrhu. Za porušení požadavků na zachování anonymity se považuje 
i nedodržení požadavků na obálku „Autor“ uvedené v odst. 6.6.2. 

6.9 Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy 
Návrhy, které poruší závazně stanovené požadavky na obsah a úpravu návrhu a poruší požadavky 
na zachování anonymity soutěže, porota vyřadí z posuzování. Za podmínek § 10 odst. 7 
Soutěžního řádu mohou být vyřazené návrhy posuzovány mimo soutěž a mohou získat zvláštní 
odměnu. 

7 KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ 

7.1 Kritéria hodnocení 
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí 
významnosti následovně: 

 Architektonická a provozní kvalita návrhu 

 Míra naplnění požadavků vyhlašovatele; 

 Technická proveditelnost a finanční realizovatelnost návrhu, v kontextu článku čl. 2.1.2 
podmínek; 
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8 CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ 
V SOUTĚŽI 

8.1 Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži  
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 32 000 Kč (slovy: 
třicet dva tisíc korun českých). 

8.2 Ceny 

 První cena se stanovuje ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

 Druhá cena se stanovuje ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

 Třetí cena se stanovuje ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).  

8.3 Odměny 
Vyhlašovatel neudělí žádné odměny. 

8.4 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 
Vyhlašovatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži. 

8.5 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, případně 
neudělení některých cen a odměn 

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota, ve 
výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na 
ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota 
rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota 
podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných 
členů poroty.  

8.6 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 

 Ceny, odměny a náhrady udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle 
§ 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 280/2009 
Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. 

 Ceny a odměny udělené v soutěži podnikajícím fyzickým osobám budou podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši 
a budou zdaněny podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání. 

9 PRŮBĚH SOUTĚŽE 

9.1 Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže 

 Soutěžní podmínky byly odsouhlaseny porotou soutěže per rollam dne 13.9.2021, tedy po 
zapracování připomínek z jejího ustavujícího zasedání konaného dne 8.9.2021. Potvrzení 
souhlasu je k dispozici u vyhlašovatele. 

 Soutěžní podmínky byly schváleny děkanem FA VUT dne 16.9.2021. 

 Česká komora architektů vydala k podmínkám stanovisko dne 16.9.2021. 
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9.2 Vyhlášení soutěže 

 Soutěž je vyhlášena dnem 16.9.2021 na internetových stránkách a sociálních sítích 
zadavatele. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta. 

 Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na intranetových 
stránkách vyhlašovatele anebo je možné vyžádat si je u sekretáře soutěže. 

9.3 Vysvětlení soutěžních podmínek  

 Za podmínek uvedených v odst. 5.3 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních 
podmínek v oblasti organizačních aspektů soutěže i v otázce předmětu soutěže v termínu 
do 14 dní před odevzdáním soutěžních návrhů, tj. do 9.11.2021. 

 Vyhlašovatel zveřejní vysvětlení do 7 dnů od doručení žádosti. 

9.4 Odevzdání soutěžních návrhů  

 Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 6.00 hod. a 
22.00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání v době od 6.00 hod. do 14.00 hod. 
v podatelně vyhlašovatele. 

 Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy okamžik, kterým končí 
soutěžní lhůta, je úterý 23.11.2021 v 14:00 hodin. 

 Účastníka, který podá návrh po tomto termínu, vyhlašovatel vyloučí ze soutěže. Při 
osobním předání má vyhlašovatel právo návrh podaný po ukončení soutěžní lhůty 
nepřevzít. 

 V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve 
vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu v termínu 
dle odst. 9.5.2. 

 Osoba přebírající návrhy je označí datem a časem převzetí. V případě osobního předání 
vydá účastníkovi potvrzení o převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí. 

9.5 Přezkoušení návrhů 

 Přezkoušení návrhů provede sekretář a přezkušovatel bezprostředně po ukončení lhůty pro 
podání návrhů. 

 Sekretář po rozbalení návrhů označí jednotlivé části návrhu číslem, pod kterým budou 
návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či vyhlašovatele mohou 
být čísla návrhů změněna; nejpozději však do okamžiku zahájení hodnocení návrhů. 

 Osoba pověřená kontrolou obálek „Autor“ zkontroluje jejich obsah, případně účastníky 
vyzve k doplnění. Do doby rozhodnutí poroty o výsledcích soutěže je vázána mlčenlivostí o 
identitě jednotlivých účastníků a nebude se účastnit hodnotícího zasedání poroty, jen o 
splnění podmínek na obsah obálky „Autor“ podá porotě písemnou zprávu. Tato bude i 
součástí protokolu o průběhu soutěže. 

 Přezkušovatel a sekretář zpracují z přezkoušení návrhů zprávu, kterou předloží porotě a 
přiloží k protokolu o průběhu soutěže. 

9.6 Hodnotící zasedání poroty 
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na úterý 
30.11.2021. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže. 
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9.7 Protokol o průběhu soutěže 

 Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou 
poroty protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové 
poroty a potvrdí osoba zapisující. 

 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména  

 zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování; 

 zprávu o vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů v průběhu lhůty pro podání 
návrhů; 

 zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;  

 doporučení vyhlašovateli k vyloučení účastníků ze soutěže; 

 seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů; 

 záznam průběhu hodnocení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování; 

 písemné zhodnocení všech návrhů; 

 informaci o otevření obálek „Autor“ a jména účastníků přiřazená k číslům návrhů; 

 stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, 
k rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a dalších doporučení poroty; 

 prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. 

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

9.8 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení 

 Vyhlašovatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 60 dnů od vydání 
stanoviska poroty. 

 Vyhlašovatel může rozhodnout o novém hodnocení návrhů z důvodů uvedených v §11 
odst. 1 Soutěžního řádu. 

 Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže a výběr nejvhodnějšího návrhu na svých 
internetových stránkách a sociálních sítích a elektronickou poštou všem účastníkům 
soutěže do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení 
připojí protokol o průběhu soutěže. 

 Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel po doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího 
návrhu dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení soutěže. 

9.9 Zpřístupnění soutěžních návrhů 
Dnem zveřejnění oznámení výsledku soutěže a protokolů začíná běžet patnáctidenní lhůta pro 
zpřístupnění soutěžních návrhů.  

9.10 Ukončení soutěže, zrušení soutěže  

 Soutěž je ukončena dnem, kdy: 

 všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 13 odst. 1 
Soutěžního řádu, pokud námitky nejsou uplatněny; 

 v případě uplatnění námitek o nich vyhlašovatel rozhodne do 10 dní od jejich doručení. 
Vyhlašovatel má právo soutěž zrušit. V případě zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen 
uhradit každému z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh, 
odškodné ve výši maximálně 2000 Kč. 
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9.11 Proplacení cen a odměn, ev. náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži 
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu nebo do jednoho týdne od rozhodnutí o námitkách. 

9.12 Veřejná výstava soutěžních návrhů 
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří měsíců od oznámení 
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. V případě omezujících protiepidemických opatření 
může zadavatel přistoupit k uspořádání výstavy návrhů pouze v online formě. 

10 ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

10.1 Námitky 

 Účastníci mohou podávat námitky proti postupům vyhlašovatele v soutěži o návrh 
v souladu s § 13 Soutěžního řádu. 

 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu 
postupu poroty. 

 Námitky podává účastník (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. 

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

11 AUTORSKÁ PRÁVA  

11.1 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor 
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník čestným prohlášením, které je 
součástí vzoru obsahu obálky autor vedeném jako podklad P.07. 

a) prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh předkládá 
fyzická osoba, která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž 
statutárním orgánem je osoba, která je autorem návrhu; 

b) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory - fyzickými osobami 
předkládajícími návrh společně jako účastník; 

c) licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem 
účastníka. 
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11.2 Uspořádání autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – vyhlašovatel 

 Uspořádání autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – vyhlašovatel je upraveno 
v licenční smlouvě (podklad P.08), kterou každý autor či spoluautor podepíše a vloží do 
obálky „Autor“. 

 Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele. 

 Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny 
autorům, orientačně v polovině roku 2022. 

12 OSTATNÍ PODMÍNKY 

12.1 Jazyk soutěže  
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu musí být 
vyhotoveny v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

12.2 Právní řád  
Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem. 

12.3 Klauzule o akceptování podmínek soutěže 

 Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci 
a přizvaní odborníci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že 
budou tyto soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.  

 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže 
jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 
 
 
 

V Brně dne 16.9.2021 
 
 

Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. 
děkan fakulty 


