SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTOR
KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST
UK Point Praha 1, Celetná 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
vyhlašuje

IDEOVOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH ŘEŠENÍ
PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST
UK Point Praha 1, Celetná 14

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

V Praze, dne 8. prosince 2015
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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
1.1 Vyhlašovatel
Název/Jméno: Univerzita Karlova v Praze
Sídlo/Adresa: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Miroslava Oliveriusová
Tel/fax: 224 491 892
E-mail: miroslava.oliveriusova@ruk.cuni.cz
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek
Jméno: Mgr. Pavel Buriánek
Adresa/Sídlo: Univerzita Karlova v Praze, IPSC UK, Ovocný trh 3, Praha 1, 116 36
Tel/fax: 224 491 896
E-mail: pavel.burianek@ruk.cuni.cz
1.3 Sekretář soutěže (kontaktní osoba)
Jméno: Mgr. Pavel Buriánek
Adresa/Sídlo: Univerzita Karlova v Praze, IPSC UK, Ovocný trh 3, Praha 1, 116 36
Tel/fax: 224 491 896
E-mail: pavel.burianek@ruk.cuni.cz

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu PROSTOR KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO VEŘEJNOST –
UK Point (Praha 1, Celetná 14). Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele (viz čl. 7.3 těchto
soutěžních podmínek).
2.2 Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky
vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech (viz čl. 5.1 těchto soutěžních
podmínek).

3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
3.1 Druh soutěže
Vzhledem k charakteru soutěže a její předpokládané hodnotě 18.000,- Kč (viz čl. 9.1 těchto soutěžních
podmínek) je tato soutěž zadávaná mimo režim soutěže o návrh dle § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Vyhlašovatel je tak oprávněn podmínky soutěže
stanovit dle vlastního uvážení za současného dodržení zásad uvedených v § 6 zákona.
3.2 Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím webových stránek Informačního, poradenského a sociálního centra
Univerzity Karlovy v Praze (http://ipsc.cuni.cz/).
3.3 Náležitosti vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlašovatel oznámí výsledky soutěže na webových stránkách Informačního, poradenského a sociálního centra
UK v Praze nejpozději do pěti pracovních dnů od konání hodnotícího zasedání odborné poroty (viz čl. 7.1 těchto
soutěžních podmínek).

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

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1 Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splňují tyto další podmínky:
a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států EU;
b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty a sekretářem poroty;
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 či sekretáře poroty;
e) jsou studenty prezenčního studia oboru se zaměřením na architekturu nebo design nebo jsou jeho
absolventy a od úspěšného ukončení jejich studia neuběhly více jak tři roky.
Soutěže se může rovněž zúčastnit tým účastníků s maximálně 5 členy, přičemž všichni členové týmu musí
splňovat výše uvedené podmínky pod písm. a) až d) a alespoň jeden člen týmu rovněž podmínku pod písm. e).
4.2 Průkaz kvalifikačních předpokladů
Splnění podmínek uvedených v čl. 4.1 těchto soutěžních podmínek prokáže účastník soutěže čestným
prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Soutěž UK POINT“ (viz čl. 6.2 těchto soutěžních podmínek).
4.3 Minimální počet účastníků
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě, přihlásí-li se méně než pět účastníků.
4.4 Registrace účastníků
Účastníci se mohou po vyhlášení soutěže přihlásit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané sekretáři soutěže
(viz čl. 1.3 těchto soutěžních podmínek). Zpráva bude nadepsána „Soutěž UK POINT“ a musí obsahovat údaje o
účastníkovi/týmu účastníků soutěže (jméno, e-mailová adresa, telefon) a specifikaci kontaktní osoby pro
komunikaci se sekretariátem soutěže. Do 24 hodin od registrace bude účastníkům soutěže zaslán potvrzující email. Uzávěrka přihlášek je do půlnoci dne 10. 1. 2016.

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
5.1 Soutěžní podklady poskytované účastníkům soutěže (bezplatně)
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické podklady ve formátech
*.dgn, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.pdf) a budou k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách v rámci
informací o vyhlášení soutěže (viz čl. 3.2 těchto soutěžních podmínek). V případě zájmu mohou být podklady
účastníkům poskytnuty na CD na základě žádosti zaslané sekretáři soutěže. Termín vyzvednutí podkladů se v
takovém případě řídí individuální domluvou mezi účastníkem a sekretářem soutěže.
Seznam poskytovaných podkladů:
• P.01 Půdorys UK Pointu (formát .pdf)
• P.02 Fotodokumentace
• P.03 Požadavky na vybavení a úpravy UK Pointu
5.2 Prohlídka řešené lokality
Soutěžícím bude poskytnuta možnost prohlídky prostor v rámci běžného provozu UK Pointu kdykoliv do 1. 2. 2016.
Informace o provozní době UK Pointu lze nalézt na jeho webových stránkách (http://point.cuni.cz). Prohlídku je
třeba předem domluvit s PhDr. Hanou Urychovou (hana.urychova@ruk.cuni.cz; 224 491 892).

5.3 Dotazy
Případné dotazy mohou účastníci zasílat formou e-mailu sekretáři soutěže. Lhůta pro jejich zodpovězení je
stanovena na tři pracovní dny.

6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
6.1 Požadované části soutěžního návrhu
Vytvořený návrh musí obsahovat:
a) půdorys návrhu včetně vybavení interiéru (měř. 1:50)
b) pohledy, axonometrie, vizualizace, detaily v rozsahu podle uvážení, dostatečně dokumentující záměr
zpracovatele
c) krátký text s popisem navrhovaného řešení
d) orientační rozpočet nákladů na realizaci navrhovaného projektu
6.2 Obálka nadepsaná „Soutěž UK POINT“
Vytvořený soutěžní návrh obsahující všechny části uvedené výše v čl. 6.1 těchto soutěžních podmínek musí být
odevzdán v elektronické formě na CD/DVD označeným nadpisem „Soutěž UK POINT“, přičemž toto CD/DVD
musí být odevzdáno v zalepené, neporušené a zcela neprůhledné obálce nadepsané „Soutěž UK POINT, v jejímž
pravém dolním rohu bude uvedena adresa sekretáře soutěže (viz čl. 1.3 těchto soutěžních podmínek).
Obálka musí obsahovat následující dokumenty:
a) údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, jména,
adresy, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy;
b) čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v čl. 4.1 těchto soutěžních
podmínek
c) kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže;
d) nosič s nadpisem „Soutěž UK POINT“.
6.3 Podmínky anonymity soutěžního návrhu
Soutěžní návrhy musí být prezentovatelné anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat
podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
6.4 Termín odevzdání návrhu
Účastníci jsou povinni vytvořený soutěžní návrh obsahující všechny požadované části (viz výše čl. 6.1 a 6.2 těchto
soutěžních podmínek) doručit sekretáři soutěže (viz čl. 1.3 těchto soutěžních podmínek) do 26. 2. 2016 do 16:00
hod. Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 9:00 hod. až 16:00 hod. sekretáři
soutěže. 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 ve stanovené lhůtě.

7. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU
7.1 Hodnotící zasedání poroty
Všechny soutěžní návrhy posoudí odborná porota (viz čl. 8.1 těchto soutěžních podmínek) na hodnotícím
zasedání, jehož přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.
7.2 Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně:
• kvalita celkového řešení prostor UK Pointu;
• komplexní architektonická kvalita návrhu;
• hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.
7.3 Ekonomická kritéria
Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši nákladů max. 400 tis.
Kč vč. DPH (slovy čtyři sta tisíc Korun českých), ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v

logickém a efektivním provozním uspořádání, v přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu
navrženého objektu. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným
nákladům nebo nákladům menším, a to především co nejúspornějším uspořádáním navrženého objektu. Veškeré
náklady na realizaci projektu musí být uvedeny v orientačním rozpočtu, který je jednou z požadovaných částí
soutěžního návrhu (viz čl. 6.2 těchto soutěžních podmínek).
7.4 Důvody pro vyloučení ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
  nesplňují obsahové požadavky vypsání, 
  neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek, 
  nedošly v požadovaném termínu, nebo 
 zřetelně ukazují na porušení anonymity. 
Účastníci berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v
těchto soutěžních podmínkách je porota povinna vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být
posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu,
které nebyly soutěžními podmínkami požadovány.

8. POROTA
8.1 Členové poroty
Porota soutěže bude jmenována Vyhlašovatelem soutěže v jejím průběhu a bude složena ze zástupců Univerzity
Karlovy a nezávislých odborníků.

9. CENY
9.1 Ceny
Soutěžní návrhy, které budou posouzeny odbornou porotou jako nejvhodnější, obdrží následující ceny:
1. cena za 1. místo dle posouzení odborné poroty se stanovuje ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc Korun
českých),
2. cena za 2. místo dle posouzení odborné poroty se stanovuje ve výši 5.000,– Kč (slovy: pět tisíc Korun
českých),
3. cena za 3. místo dle posouzení odborné poroty se stanovuje ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce
Korun českých),
9.2 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a
odměn
Porota posoudí všechny soutěžní návrhy a rozdělí vyhlášené ceny a odměny. Ve výjimečných případech, zejména
při nízké účasti anebo při prokazatelném nedostatku návrhů hodných ceny nebo odměny, může porota
rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným
způsobem. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.

9.3 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč budou podle § 36 odst. 2
písm. l) 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.
9.4 Lhůta k proplacení cen
Ceny budou vyplaceny nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

10. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
10.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře a porotců s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami
soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky dodržovat a ctít.
10.2 Souhlas účastníků s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutími
poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

11. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
11.1 Autorská práva účastníků
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou je opět
využít v jiném případě s výjimkou autorů, kteří byli oceněni a odměněni dle Soutěžních podmínek této veřejné
soutěže. Soutěžní návrhy těchto oceněných a odměněných autorů se stávají soutěžním dílem podle ust. § 61
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „zákon“) a jejich užití je upraveno v odstavci
11.2 těchto Soutěžních podmínek.
11.2 Oprávnění dílo užít
Oceněné a odměněné autorské návrhy (dále jen „soutěžní díla“) se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže, a to
okamžikem převzetí odměny autorem příslušného oceněného soutěžního díla.
Ocenění a odměnění autoři této veřejné soutěže podle ust. § 61 zákona poskytují vyhlašovateli soutěže
oprávnění bezplatně užít jejich soutěžní díla (dále jen „bezplatná licence“) v rozsahu stanoveném v ust. § 12
zákona i nad rámec účelu uvedeného v Soutěžních podmínkách této veřejné soutěže, a to za obdrženou finanční
odměnu dle těchto Soutěžních podmínek.
Současně se tito ocenění a odměnění autoři soutěžních děl zavazují, že užít tato soutěžní díla nebo poskytnout
licenci k jejich užití někomu jinému mohou jen s předchozím písemným souhlasem vyhlašovatele této veřejné
soutěže.
11.3 Souhlas autorů soutěžních návrhů s jejich vystavením
Odevzdáním soutěžních návrhů potvrzují autoři těchto soutěžních návrhů svůj souhlas s bezplatnou reprodukcí a
vystavením svých soutěžních návrhů za účelem propagace této veřejné soutěže a jejich výsledků u dalších třetích
osob.
Neoceněné a neodměněné soutěžní návrhy vrátí vyhlašovatel této veřejné soutěže jejím autorům na základě
písemného požadavku o jejich vrácení, a to ve lhůtě 30 dnů po ukončení výstavy. Autoři neoceněných soutěžních
návrhu souhlasí, že jejich soutěžní návrhy, které si nevyzvednou u vyhlašovatele této veřejné soutěže ve
stanovené lhůtě, může vyhlašovatel veřejné soutěže na své náklady zlikvidovat, či jinak s nimi naložit.“

11.4 Realizace soutěžního návrhu
Rozhodnutí poroty je pouze doporučující a k realizaci nemusí být vybrán žádný z projektů. V případě realizace
projektu budou mít autoři nárok účastnit se realizace jako autorský dozor bez nároku na honorář.
11.5 Protokol o průběhu soutěže
Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o
průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.

V Praze dne ……………………

……………………………………………………………
Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka

