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ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,  
v souladu s eským právním ádem, zejména: 
 Zákon o zadávání ve ejných zakázek: . 134/2016 Sb. – dále „Zákon“, v platném 

zn ní 
 Sout žní ád eské komory architekt  ze dne 24. dubna 1993, v platném zn ní 
 Stavební zákon: . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v 

platném zn ní 
 Zákon o výkonu povolání: . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik inných ve 
výstavb , v platném zn ní dále Zákona o výkonu povolání 

 Autorský zákon: . 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o zm  n kterých zákon  

 íslušná ustanovení Ob anského zákoníku: § 1772 až § 1779 zákona . 89/2012 
Sb., v platném zn ní 

 
 
vyhlašuje sout ž o návrh: 

 
 
která je otev ená jednofázová architektonicko-urbanistická projektová 
 
a vydává k ní tyto 

SOUT ŽNÍ PODMÍNKY 
 
 
 
 

Copyright ©, MOBA studio s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Bez p edchozího souhlasu je zakázána 
jakákoli další publikace, p etišt ní nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo ásti materiálu povahy 
textové nebo obrazové, zve ejn ného v tomto dokumentu a v jeho p ílohách. Nevztahuje se na 
zadavatele této sout že. 
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1) ZADAVATEL 

 Zadavatel 
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, 

organiza ní složka státu z ízená zák. . 201/2002 Sb.   
Se sídlem:  Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 

O:    69797111 
Za kterou právn  jedná: Ing. Radek Ležatka, nám stek pro Ekonomiku 

a investice, na základ  P íkazu G . 6/2019, 
v platném zn ní 

osoba oprávn ná zastupovat zadavatele: Mgr. Ivo Popelka, editel Územního 
pracovišt  Brno 

 Organizátor 
CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o. 
Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 

O 61459712 
zástupce: Igor Kova evi , jednatel 
cceamoba.cz 

2) POROTA  

 Porota 

 Závislá ást 
Ivo Popelka, editel ÚP Brno ÚZSVM   
Martin Sedlá ek, investi ní odd lení MSp R 
Ji í Mitá ek, gen. editel MZM 
Aleš Holý, vedoucí útvaru m stského architekta Uherského Hradišt  
Simona Lorencová, editelka odboru Hospodá sko-správního, ÚP Brno, 
ÚZSVM–náhradnice 
Vratislav Jan a, editel správy Okresní soud Uherské Hradišt  - náhradník 
Marek Junek, editel Historického muzea Moravské zemské muzeum - 
náhradník 
Stanislav Blaha, starosta m sta Uherské Hradišt  - náhradník 

 Nezávislá ást 
Marcela Steinbachová, architektka, http://skupina.org 
Pavel Martinek, architekt https://pavelmartinek.com/ 
Juraj Mikulaj, architekt https://www.mikulaj.com/  
Jan Proksa, architekt, http://www.janproksa.com/ 
Ond ej Hofmeister, architekt https:/www.projektil.cz/ 
Veronika Krystová, architektka https://cargocollective.com/veronikakrysta/  –
náhradnice 
Václav Šuba, architekt https://objektor.cz/ – náhradník 

 Pomocné orgány poroty 

 Sekretá  sout že 
Igor Kova evi , MOBA studio s.r.o.  

 ezkušovatelka návrh  
Karin Grohmannová, MOBA studio s.r.o. 

 izvaní odborníci 
Nelly Komendová, NPÚ - územní odborné pracovišt  v Krom íži 
Porota m že v pr hu sout že požádat zadavatele o p izvání odborník . 

3) SPECIFIKACE SOUT ŽE 

 Druh sout že 

 Podle p edm tu sout že 
Sout ž se vyhlašuje jako architektonicko-urbanistická. 

 Podle okruhu ú astník  
Sout ž se vyhlašuje jako otev ená. 

 Podle po tu vyhlášených fází 
Sout ž se vyhlašuje jako jednofázová. 

 Podle zám ru ešení 
Sout ž se vyhlašuje jako projektová. 

 Jazyk sout že 
Sout ž se vyhlašuje a bude probíhat v eském jazyce. Veškeré ásti sout žního 
návrhu proto musí být vyhotoveny v eském, p ípadn  ve slovenském jazyce. 

 Elektronický nástroj 
Sout ž bude uve ejn na na elektronickém nástroji NEN (profilu zadavatele), 
prost ednictvím kterého bude probíhat veškerá komunikace mezi ú astníky 
a zadavatelem v etn  odevzdání návrhu. Pro ú ast v sout ži je nutná 
registrace v tomto elektronickém nástroji: 
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm  

 Projednání podmínek a zahájení sout že 

 Odsouhlasení porotou 
Sout žní podmínky byly odsouhlaseny porotou po její ustavující sch zi formou 
hlasování per rollam.  

 Regulérnost KA 
eská komora architekt  vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti 27. 7. 

2022 dopisem . j. 498-2022/DM/Ze. 

 Zahájení sout že 
Sout ž byla zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení do V stníku 
ve ejných zakázek. Tímto dnem za íná b žet lh ta pro podání návrhu. 
Podmínky budou v den zve ejn ní, pop . následující pracovní den, zve ejn ny 
na profilu zadavatele. 

4) ZADÁNÍ SOUT ŽE 

 edm t sout že 
edm tem sout že je rekonstrukce a zm na využití areálu bývalé v znice 

v Uherském Hradišti (p esná lokalizace je uvedena v podkladových 
materiálech). Areál je památkov  chrán ný. 
Areál bývalé v znice v Uherském Hradišti bude využit pro dva základní okruhy 
funk ní nápln : 

 Dislokace státních institucí rezortu Ministerstva spravedlnosti: 
Okresní soud v Uherském Hradišti, Okresní státní zastupitelství 
v Uherském Hradišti, Proba ní a media ní služba R, pracovišt  
Uherské Hradišt  

 Umíst ní „Muzea totality“ 
 
Úkolem sout žících je jasn  definovat veškeré prostory všech budoucích 
uživatel  budovy tak, aby celková koncepce ešení odpovídala svým pojetím 
nejnov jším trend m i požadavk m orgán  ochrany památek. Naplnit 
požadavky na uspo ádání ásti VIP prostor, prostor se zvláštním režimem apod. 
Dodržet prostorové požadavky budoucích uživatel  zakotvené v „Dohod  
o rozsahu prostor pro pot eby vybudování tzv. muzea totality“ uzav ené dne 
7. 9. 2017 mezi R – Ministerstvem kultury, m stem Uherské Hradišt , 
Zlínským krajem a R – Okresním soudem v Uherském Hradišti.  
Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 393,5 mil. K  bez DPH. Sout ž 
tyto p edpokládané náklady ov í a bude sloužit jako indikátor pro jejich 

ípadnou aktualizaci. 
 

edm tem sout že není návrh vnit ních ani vn jších expozic „Muzea totality“. 
 
Požadavky na ešení p edm tu sout že jsou definovány p ílohou P.01 Sout žní 
zadání a stanovují se jako doporu ené. 

 el sout že 
elem sout že je vybrat a ocenit nejvhodn jší návrh – ešení p edm tu 

sout že – který splní požadavky zadavatele obsažené v t chto sout žních 
podmínkách a v sout žních podkladech. 

elem sout že je prost ednictvím ud lení cen vybrat ú astníky, s nimiž bude 
v jednacím ízení bez uve ejn ní v souladu s § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále 
jen „J BU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno 
v t chto podmínkách.  
Cílem sout že je tak najít partnera pro kvalitní projekt – od dopracování návrhu 
k jeho úsp šné realizaci.  

5) PODMÍNKY Ú ASTI  

 astník sout že 
astníkem sout že m že být fyzická i právnická osoba, p ípadn  jejich 

spole nosti. Jak se ú astník definuje v rámci sout že, tak s ním bude dále 
jednáno v J BU a tak bude také vystupovat p i p ípadném podpisu smlouvy na 
následující zakázku. Do podkladu PP.01 lze vyplnit další spolupracující osoby, 
autory nebo spoluautory. Toto složení týmu bude použito p i zve ej ování 
výsledk  sout že. 

 Podmínky ú asti v sout ži 

 Základní zp sobilost 
Každý ú astník musí splnit základní zp sobilost dle § 74 Zákona (podrobn  
vypsáno v p íloze PP.02). 

 Profesní zp sobilost 
astníci musí splnit profesní zp sobilost v rozsahu definovaném § 77 odst. 1 

Zákona, tj. jsou zapsáni v obchodním rejst íku nebo jiné obdobné evidenci, 
pokud jiný právní p edpis zápis do takové evidence vyžaduje (nevztahuje se na 
spole nosti fyzických nebo právnických osob a na fyzické a právnické osoby se 
sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována).  

astník musí mít dále dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona oprávn ní k podnikání 
v rozsahu odpovídajícímu p edm tu sout že, a to alespo  pro projektovou 
innost ve výstavb  (nevztahuje se na osoby vykonávající innost architekta 

jako svobodné povolání nebo na osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávn ní 
není právními p edpisy vyžadováno). 

astníci sout že musí splnit profesní zp sobilost/kvalifikaci, tj. být 
autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, p ípadn  být 
autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou ob any 
nebo v n mž mají své sídlo. 

 Prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži 

 estné prohlášení 
astník prokáže spln ní podmínek ú asti v sout ži podepsaným estným 

prohlášením, vzorem prohlášení je formulá  PP.02. 
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 Prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži pro více fyzických osob ve 
spole nosti 
Pokud p edloží sout žní návrh jako ú astník více fyzických osob spole , musí 
každá z t chto osob samostatn  spl ovat podmínky. Každá z fyzických osob 
toto prokáže podepsáním p íslušné ásti estného prohlášení dle vzoru PP.02.  

 Prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži pro více právnických osob 
ve spole nosti 
Pokud p edloží sout žní návrh jako ú astník více právnických osob spole , 
musí každá z t chto osob samostatn  spl ovat podmínky. Spln ní podmínek 
základní zp sobilosti prokazují právnické osoby dle § 74 odst. 2 Zákona. 

 Prokázání profesní zp sobilosti prost ednictvím jiné osoby 
astník je oprávn n prokázat spln ní profesní zp sobilosti prost ednictvím 

jiné osoby. Tato osoba však musí být autorem nebo spoluautorem návrhu. 

 Prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži zahrani ním ú astníkem 
Zahrani ní ú astník prokazuje spln ní podmínek ú asti v sout ži v rozsahu 
odpovídajícím právnímu ádu státu, jehož jsou ob any nebo v n mž mají své 
sídlo. 

 sledky nespln ní podmínek ú asti v sout ži 
Pokud ú astník nedoloží požadované dokumenty prokazující spln ní podmínek 

asti v sout ži dle odst. 5.3, zadavatel jej vyzve prost ednictvím 
elektronického nástroje NEN k vysv tlení i dodání požadovaných doklad . 
V p ípad , že ú astník požadované dokumenty do uplynutí lh ty pro dopln ní 
i vysv tlení nedoloží, zadavatel jej m že vylou it ze sout že. 

6) TERMÍNY A PR H SOUT ŽE 

 Odevzdání návrhu 

 Zp sob odevzdání 
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podob ). Elektronicky se 
návrh odevzdává prost ednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých 
soubor . Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora sout že v ú ední 
hodiny: pond lí až pátek 10:00 – 17:00 h, v poslední den lh ty pro odevzdání 
návrhu 10:00-14:00 h. 
MOBA studio s.r.o., U P ovny 953/4, 110 00 Praha 1 
+420 222 222 521 
Všechny ásti listinného podání budou v obalu s nadpisem „REKONSTRUKCE 
BÝVALÉ V ZNICE UHERSKÉ HRADIŠT “. 

 Lh ta pro podání návrh   
Okamžik, kterým kon í lh ta pro podání návrh , je 4. 11. 2022, 14:00 h, pro 

ijetí v elektronickém nástroji i v listinné podob . 

 Pozdní nebo špatné odevzdání 
Pokud nebyl sout žní návrh doru en ve lh  nebo zp sobem stanoveným 
v t chto sout žních podmínkách, zadavatel na toho, kdo ho podal, nebude 
v souladu se Zákonem pohlížet jako na ú astníka a v sout ži nebude hodnocen. 
Listinná podoba v neporušeném stavu z stane archivována u zadavatele a na 
vyžádání bude vrácena. 

 ezkoušení návrh  
Základní p ezkoušení návrh  z pohledu spln ní závazných požadavk  
zadavatele uvedených v l. 5 t chto sout žních podmínek provede 

ezkušovatelka po ukon ení lh ty pro podání návrh . Ú astníci sout že 
mohou být v p ípad  pot eby vyzvání p ezkušovatelkou k dopln ní. 
O p ezkoušení návrh  zpracuje zprávu, která bude p edložena porot , 
a provede anonymizaci návrh  tak, že ozna í jednotlivé návrhy íslem, pod 
kterým budou návrhy dále známy porot  a zadavateli. 

 Hodnotící zasedání poroty 
esné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v pr hu 

sout že. 

 Zpráva o hodnocení návrhu 
Ze všech zasedání poroty po ídí sekretá , pop ípad  jiná osoba pov ená 

edsedou poroty, zápis, jehož správnost ov í svým podpisem všichni lenové 
poroty, kte í se zasedání ú astnili. 
Zpráva o hodnocení návrhu obsahuje zejména: 
a) zápisy ze všech jednání poroty v etn  výsledk  všech hlasování, 
b) rozhodnutí o vy azení návrh  z posuzování a seznam všech posuzovaných 

sout žních návrh , 
c) zp sob aplikace, pop ípad  specifikace kritérií hodnocení, 
d) posouzení všech sout žních návrh , 
e) rozhodnutí o rozd lení cen a ud lení odm n v etn  od vodn ní, 
f) prezen ní listiny z jednotlivých zasedání poroty 

7) UKON ENÍ SOUT ŽE 

 Rozhodnutí a oznámení výsledku sout že 

 Rozhodnutí o výb ru návrhu 
Zadavatel je p i výb ru návrhu vázán stanoviskem poroty. Zadavatel p ijme 
rozhodnutí o výb ru návrhu do 50 dn  od vydání stanoviska poroty. Zadavatel 

že rozhodnout o novém hodnocení návrh  z d vod  uvedených v § 148 
odst. 7 Zákona a § 11 odst. 1 Sout žního ádu. 

 Oznámení výsledku sout že 
Zadavatel oznámí výsledek sout že a výb r návrhu na profilu zadavatele do 
deseti dn  od p ijetí rozhodnutí o výb ru nejvhodn jšího návrhu zadavatelem. 
K oznámení p ipojí protokol o pr hu sout že. Výsledek sout že zve ejní 
zadavatel po doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn jšího návrhu dalšími 
zp soby, kterými zve ejnil vyhlášení sout že. 

 Zp ístupn ní sout žních návrh  
Dnem zve ejn ní oznámení o výsledku sout že a protokol  za íná b žet 
patnáctidenní lh ta pro zp ístupn ní sout žních návrh . Návrhy budou 
zp ístupn ny u zadavatele na vyžádání. 

 Ukon ení sout že 
Sout ž je ukon ena dnem, kdy: 
a) všem ú astník m uplyne lh ta pro podání námitek proti výb ru návrhu 

dle § 241–244 Zákona a § 13 Sout žního ádu, pokud námitky nejsou 
uplatn ny; 

b) v p ípad  uplatn ní námitek uplyne lh ta pro podání návrhu na ízení 
o p ezkoumání úkon  zadavatele k Ú adu pro ochranu hospodá ské 
sout že dle § 251 odst. 2 a 3 Zákona, pokud návrh není podán; 

c) v p ípad  podání návrhu podle § 251 Zákona nabude právní moci 
rozhodnutí o zastavení správního ízení i zamítnutí návrhu. 

 Zrušení sout že 
Zadavatel má právo sout ž zrušit. V p ípad  zrušení sout že bez jejího 
opakovaného následného vyhlášení je zadavatel povinen uhradit každému 
z ú astník , který prokáže, že dostate ným zp sobem rozpracoval nebo 
zpracoval sout žní návrh p ed zrušením sout že, p im ené odškodn ní (za 
které se považuje pom rný podíl až z celkové výše cen a odm n, tedy pom rná 
ástka až z 3.350.000 K ). Výši pom rného podílu rozhodne zadavatel 

s porotou, pro jednoho ú astníka to však bude maximáln  670.000 K . 

 Proplacení cen a odm n  
Ceny a odm ny budou vyplaceny nejpozd ji do 50 dn  od ukon ení sout že. 
Splatnost náhrady v p ípad  zrušení sout že se stanovuje na 50 dn  od data 
zrušení sout že. 

 Zp sob uve ejn ní návrh  
Zadavatel uve ejní sout žní návrhy on-line na webových stránkách (název 
bude up esn n), v p ípad , že to dovolí epidemiologická situace, budou 
vystaveny  i  fyzicky,  a  to  do  t í  m síc  od  uplynutí  námitek  k  rozhodnutí  
o výb ru nejvhodn jšího návrhu. Místo vystavení bude up esn no 
zadavatelem. 

8) KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 Kritéria hodnocení 
Kritéria, podle nichž budou sout žní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez 
po adí významnosti následovn : 
a) Kvalita architektonického ešení – komfort a flexibilita užívání, funk -

provozní ešení, logické vazby v dispozi ním ešení. 
b) Technická úrove  návrhu - konstruk ní a technologická ešení 

s p ihlédnutím k investi ním a provozním náklad m. 

 Hodnocení návrh  porotou 
Porota bude návrhy hodnotit podle kritérií kvality uvedených v l. 8 t chto 
pravidel na základ  znalostí a zkušeností svých len . Takové hodnocení bude 
tedy profesionálním, le  subjektivním názorem poroty. Tento zp sob 
hodnocení je obecn  v sout ži o návrh standardní a ú astníci sout že svou 

astí v ní vyjad ují souhlas s tímto zp sobem hodnocení. 

9) CENY A ODM NY 

 Celková ástka na ceny a odm ny 
Celková ástka na ceny a odm ny se stanovuje ve výši 3.350.000 K . 

 Ceny 

 První cena 
První cena se stanovuje ve výši 1.340.000,- K . 

 Druhá cena 
Druhá cena se stanovuje ve výši 1.005.000,- K . 

 etí cena 
etí cena se stanovuje ve výši 670.000,- K . 

 Odm ny 
Pro návrhy neocen né, které však p inesly pozoruhodné díl í podn ty a ešení, 
se na odm ny stanovuje ástka k rozd lení ve výši 335.000,- K . 

 Jiné rozd lení nebo neud lení cen a odm n 
Za podmínek stanovených v § 12 odst. 2 Sout žního ádu KA m že porota ve 
výjime ných p ípadech rozhodnout o p erozd lení nebo neud lení n kterých 
z cen nebo odm n. 
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10) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA 
LOKALITY 

 Dostupnost sout žních podmínek a podklad  
Sout žní podmínky a jejich p ílohy (sout žní podklady) jsou zve ejn ny 
v elektronickém nástroji 
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm ode dne zahájení sout že, pop . 
následujícího pracovního dne. 

 Sout žní podklady  

 Zásadní podklady pro vypracování sout žního návrhu 
P.01. Sout žní zadání (pdf) 
P.02. Stavební program 
P.03. Závazné stanovisko . j. MUUH-SŽP/59476/2017/BoR ze dne 12. 9. 

2017, PM nabylo dne 30. 9. 2017, vydané Odborem stavebního ú adu 
a životního prost edí M stského ú adu Uherské Hradišt , Odlou ené 
pracovišt  Protzkarova 33 

P.04. Tabulky bilancí k vypln ní základních ukazatel  stavby (xls) 
P.05. „Dohoda o rozsahu prostor pro pot eby vybudování tzv. muzea totality“ 

ze dne 4. 5. 2017. 

 Dopl ující podklady pro vypracování sout žního návrhu 
P.06. Mapový podklad (dwg) 
P.07. 3D model zástavby a terénu (dwg) 
P.08. Fotodokumentace (jpg) 
P.09. Ortofotomapa (jpg) 
P.10. Dokumentace stávajícího provedení areálu  
P.11. Stavebn  technický pr zkum a související specializované pr zkumy 

(zprac. Masák & Partner s.r.o., 09/2021),  
P.12. Stavebn  historický pr zkum a související specializované pr zkumy 

(zprac. Masák & Partner s.r.o., 10/2021),  
P.13.  „Studie využití areálu bývalé v znice v Uherském Hradišti“ (zprac. 

Ateliér Velehradský, s.r.o., 10/2017),  
P.14.  „Studie využití areálu bývalé v znice v Uherském Hradišti, varianta 

„Alternativa 1“ – aktualizace p edpokládaných náklad  stavby (zprac. 
Ateliér Velehradský, s.r.o., 01/2022), 

P.15. Projektová dokumentace „Do asné zabezpe ení st echy objektu bývalé 
znice v Uherském Hradišti“ (zprac. GG Archico a.s., 06/2020),  

P.16. Vyjád ení ke stavební innosti v území s archeologickými nálezy . j. 
ARUB/4894/19 DS ze dne 1. 10. 2019 vydané Archeologickým ústavem 
Akademie v d eské republiky, Brno, v.v.i., echy ská 363/19, Brno. 

P.17.  „Memorandum o spolupráci ve v ci budoucího využití areálu bývalé 
znice v Uherském Hradišti“ ze dne 7. 9. 2016 

P.18. Zápis z jednání s NPÚ 6. 1. 2022 
P.19. Studie organizace dopravy v centru m sta Uherského Hradišt  
P.20. Libreto - poslední verze_pro ÚZSVM 

 Administrativní podklady 
PP.01. Identifika ní údaje – vzor k vypln ní (doc) 
PP.02. estné prohlášení – vzor k vypln ní (doc) 
PP.03. Nezávazná nabídková cena projek ních prací – vzor k vypln ní (xls) 

– nebude p edložena porot ; v J BU se bude podávat nabídka nová. 

 Využití sout žních podklad  
astníci sout že se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování 

o ú asti v sout ži a k vypracování sout žního návrhu. 

 Vysv tlení, zm na i dopln ní sout žních podmínek (dotazy) 

 Pokládání dotaz  p es profil zadavatele / elektronický nástroj 
astníci musí podávat žádosti o vysv tlení sout žních podmínek písemn  

v rámci elektronické komunikace prost ednictvím elektronického nástroje NEN 
v souladu s § 98 ZZVZ. 

 Lh ta pro pokládání dotaz  
Dotazy mohou být podávány do 19. 10. 2022. 

 Vysv tlení, zm na nebo dopln ní sout žních podmínek 
Vysv tlení, zm na nebo dopln ní (odpov ) bude s textem dotazu bez 
identifikace tazatele zve ejn no na profilu zadavatele. Zadavatel m že podat 
vysv tlení, zm nu nebo dopln ní sout žních podmínek také bez podané 
žádosti ú astníka. 

 Prohlídka sout žní lokality 
Prohlídka sout žní lokality prob hne dne 5. 9. 2022 a dne 19. 9. 2022. Na 
prohlídku je nutné se p edem registrovat na email ask@cceamoba.cz 
minimáln  5 dn  p ed termínem prohlídky.  Prohlídka bude bez ú asti porotc . 

ípadné dotazy na prohlídce budou zaznamenány a odpov zeny formou 
dodate né informace.  

11) NÁSLEDNÉ JEDNÁNÍ A ZAKÁZKA 

 Jednací ízení bez uve ejn ní (J BU) 
V souladu s § 143 odst. 2 a § 65 Zákona bude zadavatel jednat se všemi 

astníky, kte í obdrží v sout ži cenu, o zadání následné zakázky v rozsahu 
popsaném níže. K podání nabídky budou ú astníci vyzýváni dle umíst ní 
v sout ži. V p ípad , že nedojde k dohod  o uzav ení smlouvy ani s jedním 
z vyzvaných ú astník , bude jednací ízení bez uve ejn ní ukon eno. 

 Podání nabídky ú astníkem na nejvýše ocen ném míst  
Zadavatel k podání nabídky vyzve nejprve ú astníka, jehož návrh se umístí na 
nejvýše ocen ném míst , a pokud s ním dojde k uzav ení smlouvy, bude 
jednací ízení ukon eno. 

 Podání nabídky ú astníkem na druhém nejvýše ocen ném míst  
V p ípad , že v jednání podle p edchozího bodu nedojde k dohod  o uzav ení 
smlouvy, vyzve zadavatel k podání nabídky ú astníka, jehož návrh se umístí na 
druhém nejvýše ocen ném míst , a pokud s ním dojde k uzav ení smlouvy, 
bude jednací ízení ukon eno. 

 Podání nabídky ú astníkem na t etím nejvýše ocen ném míst  
V p ípad , že v jednání podle p edchozího bodu nedojde k dohod  o uzav ení 
smlouvy, vyzve zadavatel k podání nabídky ú astníka, jehož návrh se umístí na 

etím nejvýše ocen ném míst , a pokud s ním dojde k uzav ení smlouvy, bude 
jednací ízení ukon eno. 

 Podmínky pro uzav ení smlouvy na zhotovení následné zakázky 

 Doložení doklad  spln ní podmínek ú asti 
astník, který bude na základ  výsledk  J BU vyzván k uzav ení smlouvy, 
edloží zadavateli originály nebo ú edn  ov ené kopie listin dokládající 

spln ní podmínek ú asti v sout ži. Ú astník, který není ob anem eské 
republiky nebo nemá v eské republice sídlo, prokáže p i uzav ení smlouvy, že 
je osobou oprávn nou vykonávat vybrané innosti ve výstavb  dle § 7 odst. 1 
písm. b) a § 30a Zákona o výkonu povolání nebo prokáže spojení s další osobou, 
která oprávn ním vykonávat vybrané innosti ve výstavb  v eské republice 
disponuje. Ú astník bude povinen v rámci J BU prokázat, že disponuje 
autorizací (A.0 nebo A.1).  

 Smlouva bude vyhotovena v eském jazyce. 

 Rozsah následné zakázky 
Zadavatel má v úmyslu zadat na základ  výsledk  sout že zakázku na 
zpracování následujících základních fází služeb (FS) p i vypracování projektové 
dokumentace v souladu s novými standardy služeb architekta, tedy: 
FS 1 – P íprava projektu; FS 2 – Návrh stavby – dopracovaní sout žního návrhu; 
FS 3 – Projekt pro umíst ní stavby; FS 4 – Projekt pro povolení stavby; FS 5 – 
Projekt pro provád ní stavby; FS 6 – Soupis prací a dodávek; FS 7 – Autorský 
dozor  
Harmonogram projek ních prací bude nastaven tak, že stavební práce na 
rekonstrukci budou zahájeny v roce 2025.  
Zakázka bude rovn ž obsahovat zpracování nadstandardních služeb 
a speciálních odborných služeb spojených s pln ním ve ejné zakázky, 
obstaravatelskou innost, sou innost se zadavatelem, spolupráci se 
zadavatelem p i odstra ování vad a nedod lk  a uvedení stavby do užívání. 
Sou ástí projektu bude návrh interiéru stavby a naviga ní systém v objektu.  

 edpokládaná hodnota následné zakázky 
Honorá  za provedení následné zakázky v rozsahu uvedeném v t chto 
sout žních podmínkách bude stanoven v rámci J BU na základ  
doporu eného honorá ového ádu KA s p ihlédnutím k nezávazným 
nabídkovým cenám.  

12) AKCEPTOVÁNÍ SOUT ŽNÍCH PODMÍNEK 

 Autorská práva 

 Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu ú astník – autor 
Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu prokáže ú astník 
vypln ním dokumentu identifika ní údaje ú astníka.  

 Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu ú astník – 
zadavatel 
Auto i sout žních návrh  si podrží svá autorská práva, mohou své sout žní 
návrhy publikovat. 

 Reprodukce a vystavení návrh  v rámci sout že 
Odevzdáním sout žních návrh  vyslovují ú astníci souhlas s bezplatnou 
reprodukcí a vystavením svých sout žních návrh  v rámci propagace sout že 
a jejích výsledk . 

 Vlastnictví sout žních návrh  
Odevzdáním sout žních návrh  ud lují ú astníci zadavateli souhlas užít jejich 
autorská díla pro ú ely této sout že. 
Užití návrh  díla i jejich ástí pro jiné ú ely, než které jsou uvedeny v t chto 
Sout žních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autor . 

 Klauzule o akceptování podmínek sout že 

 Souhlas ze strany zadavatele, organizátora, poroty, jejích pomocných 
orgán  a p izvaných odborník  
Svou ú astí na sout ži potvrzují zadavatel, sekretá  sout že, p ezkušovatelka 
sout žních návrh , porotci a p izvaní odborníci, že se seznámili se všemi 
podmínkami sout že, a zavazují se, že budou tyto sout žní podmínky jakožto 
smlouvu dodržovat a ctít. 

 Souhlas ze strany ú astník  
Podáním sout žních návrh  vyslovují ú astníci souhlas se všemi podmínkami 
sout že. 
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 ešení rozpor  

 Námitky 
astníci mohou podávat námitky proti postup m zadavatele v sout ži o návrh 

v souladu s ástí t ináctou Zákona  nebo v souladu se sout žním ádem KA.  

 Návrh na zahájení ízení o p ezkoumání úkon  zadavatele 
Náležitosti návrhu na zahájení ízení o p ezkoumání úkon  zadavatele 
a dalšího postupu st žovatele se ídí podle § 249 a násl. Zákona. 

13) SOUT ŽNÍ NÁVRH  

 Požadavky na sout žní návrh 

 Závazné požadavky 
Závaznými požadavky jsou: 
a) odevzdání všech ástí sout žního návrhu vypsaných níže; 
b) asné a ádné odevzdání sout žního návrhu dle sout žních podmínek; 
c) anonymita sout žního návrhu popsaná níže. 
Jejich nespln ní povede k vy azení z hodnocení porotou a k vylou ení ze 
sout že. Výjimku tvo í pouze p ípad chybného nebo chyb jícího podání ástí 
sout žního návrhu 13.2 c) až e), u kterých m že zadavatel ú astníka vyzvat 
k jejich dopln ní. 

 Doporu ené požadavky 
Požadavky neuvedené v p edchozím bod  jsou stanoveny jako doporu ující 
a jejich nedodržení není d vodem k vy azení návrhu z posuzování a k vylou ení 

astníka ze sout že.  

 ásti sout žního návrhu: 
a) Hlavní prezentace – „Panely“ 
b) Bližší popis – „Portfolio sout žního návrhu“ 
c) Identifikace – „Identifikace“ 
d) estné prohlášení – „Prohlášení“ 
e) Nezávazná nabídková cena – „Cena“ 

 Hlavní prezentace – „Panely“ 

 Uspo ádání  
Prezentace bude uspo ádána na 4 panelech formátu B1 na výšku. Na panelu 
v pravém dolním rohu bude místo o reálné velikosti 3 x 3 cm pro náhodn  

id lené íslo, pod kterým bude návrh znám porot . P i dolní stran  panelu 
bude uveden název sout že „UHT“- REKONSTRUKCE BÝVALÉ V ZNICE 
UHERSKÉ HRADIŠT “. 

 Forma odevzdání 
Panely budou odevzdány fyzicky i elektronicky – v listinné podob  vytišt né 
a podlepené lehkou deskou pro výstavní ú ely (nap . kapa deskou), 
v elektronické podob  jako JPG soubory s rozlišením alespo  150 dpi pomocí 
elektronického nástroje. 

 Doporu ený obsah hlavní prezentace 
panel 1: 
a) architektonicko-urbanistická situace celého ešeného území s okolím – 

hlavní výkres, ve kterém bude zobrazeno urbanistické a architektonické 
ešení, ve kterém budou vložena vstupní patra a (1 NP) v m ítku 1:500 

b) stru ný popis návrhu, vysv tlení konceptu návrhu  
c) axonometrické zobrazení celkového ešení  
panel 2: 
d) dorysy všech podlaží se základními kótami v m ítku 1:400 
e) koncep ní architektonicko-urbanistické pohledo- ezy 1:400 
panel 3: 
f) trasy jednotlivých uživatel  budovy, ve ejnost, zam stnanci v rozloženém 

axonometrickém zobrazení   
g) sout žícím vybranou ást návrhu v me ítku 1:200, nap íklad vstup, 

dostavba 
panel 4: 
h) vizualizace nádvo í s pietním místem  
i) koncep ní obrázek nebo vizualizaci, které p edstaví celkovou náladu 

a atmosféru areálu   

 Další obsah 
Panely budou moci obsahovat další libovolná vyjád ení dle uvážení ú astník  
nad výše uvedený rámec. 

 Bližší popis – „Portfolio sout žního návrhu“ 

 Uspo ádání 
Popis bude uspo ádán v sešitu formátu A4 na výšku. 
Titulní strana ponechá v pravém dolním rohu místo o reálné velikosti 3 x 3 cm 
pro náhodn  p id lené íslo, pod kterým bude návrh znám porot . P i dolní 
stran  titulní strany bude uveden název sout že „UHT-REKONSTRUKCE BÝVALÉ 

ZNICE UHERSKÉ HRADIŠT “. 

 Forma odevzdání 
Portfolio sout žního návrhu bude odevzdáno fyzicky i elektronicky – v listinné 
podob  vytišt né a svázané alespo  v jedné kopii (preferuje se ve 2 kopiích), 
v elektronické podob  v jednom PDF souboru s rozlišením alespo  150 dpi 
pomocí elektronického nástroje. 

 Doporu ený obsah bližšího popisu 
a) titulní strana 
b) anotace návrhu v rozsahu ca 500 znak  v . mezer 

c) popis celkového architektonického ešení – v etn  vazeb na okolí 
a provozního, konstruk ního a materiálového ešení 

d) popis provozního a dopravního ešení s ohledem na r zné režimy užívání  
e) popis energetického konceptu objektu a areálu s d razem na 

hospodárnost provozu 
f) vypln né tabulky bilancí – viz vzor vydaný jako podklad. 
Bližší popis návrhu není limitován na formu textu, doporu uje se jej doplnit 
schématy, skicami a dalšími vysv tlujícími výstupy, díky kterým ú astník co 
nejlépe p iblíží principy svého návrhu porot . 

 Další obsah 
Popis bude moci obsahovat další libovolná vyjád ení dle uvážení ú astník  nad 
výše uvedený rámec. 

 Identifikace ú astníka – „Identifikace“ 
Vypln ný vzor PP.01 (nebude p edložen porot ) 
Identifikace bude odevzdána fyzicky i elektronicky. V elektronické podob  jako 
jeden soubor formátu pdf. 

 estné prohlášení – „Prohlášení“ 
Vypln ný vzor PP.02 (nebude p edložen porot ) bude odevzdán pouze 
elektronicky jako jeden soubor formátu pdf. 

 Nezávazná nabídková cena – „Cena“ 
Nezávazná nabídková cena slouží zadavateli pro orientaci – tento dokument 
nebude porot  p edložen, ale bude vodítkem pro J BU. 
Cena  bude  odevzdána  pouze  elektronicky  jako  jeden  soubor  formátu  XLS  –  
vypln ný vzor PP.03. 

 Závazné podmínky anonymity sout žního návrhu 
Návrhy budou prezentovány anonymn . Žádná ást sout žního návrhu (s 
výjimkou výslovn  uvedenou v t chto sout žních podmínkách) nesmí 
obsahovat jméno, adresu ani jinou grafickou zna ku ú astníka, která by mohla 
vést k jeho identifikaci a tím k porušení anonymity. Návrhy, které poruší 
anonymitu, budou zadavatelem vylou eny ze sout že. 
 
 
 
 
 
V Praze dne: uvedeno v doložce elektronického podpisu 
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