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DDooppllnněěnníí  SSoouuttěěžžnníícchh  ppooddmmíínneekk  
pro 2. kolo architektonické soutěže o návrh vyhlašovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách a Soutěžního řádu České komory architektů pod názvem: 

 
„ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH NA VÝSTAVBU ZASTUPITELSKÉHO 

ÚŘADU ČR VE WASHINGTONU, D.C., V USA“ 

 

Vyhlašovatele:  
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 101/5 
118 00 Praha 1 - Hradčany 

 

PROHLÁŠENÍ VYHLAŠOVATELE 

Toto doplnění soutěžních podmínek obsahově i formálním uspořádáním navazuje na 
soutěžní podmínky zveřejněné před zahájením 1. kola soutěže a společně tvoří jeden 
dokument. V případě rozporu mezi ustanovením soutěžních podmínek zveřejněných 
před zahájením 1. kola soutěže a tohoto doplnění soutěžních podmínek má přednost 
ustanovení tohoto doplnění soutěžních podmínek. 
 
 

1. DOPLNĚNÍ ČL. 3 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
1.1. Průběh soutěže,  
 
1.1.1. Architektonická soutěž byla vyhlášena dne 19. 06. 2009, jako dvoukolová. První kolo 

architektonické soutěže bylo ukončeno dne 14. 10. 2009. 
1.1.2. 2. kolo architektonické soutěže procesně i obsahově navazuje na 1. kolo 

architektonické soutěže.  
1.1.3. Návrh pro 2. kolo architektonické soutěže zpracovávají pouze soutěžící, jejichž návrhy 

byly porotou vybrány v prvním kole soutěže (dále jen „postupující návrhy“). Tito 
soutěžící pak upraví – dopracují ve 2. kole soutěže postupující návrhy v souladu 
s požadavky a doporučeními vyhlašovatele uvedenými v těchto soutěžních 
podmínkách a v doporučeních adresovaných jednotlivým soutěžícím. 

1.1.4. Obsahem 2. kola soutěže tak bude dopracování postupujících soutěžních návrhů do 
podrobnějšího architektonického a technického řešení. Součástí zpracování návrhu pro 
2. kolo soutěže bude vytvoření modelu objektu zasazeného do vyhlašovatelem 
předaného modelu terénu celého pozemku a včetně rezidence.  

1.1.5. Jména autorů postupujících návrhů, nebudou zveřejněna.  
 
1.2. Zahájení 2. kola soutěže 
 

Zahájení 2. kola soutěže bude oznámeno na internetových stránkách vyhlašovatele – 
http://www.mzv.cz. Soutěžící, kteří zpracovali postupující návrhy, budou osloveni 
sekretářem soutěže ke zpracování návrhů pro 2. kolo soutěže individuálně.  
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1.3.  Uvědomění autorů postupujících návrhů 
 
Sekretář soutěže otevřel po ukončení 1. kola soutěže obálky se jmény a adresami 
autorů postupujících návrhů, a to v souladu se soutěžními podmínkami tak, aniž by o 
jménech autorů postupujících návrhů informoval členy poroty. Sekretář soutěže vyzve 
jmenovitě všechny autory postupujících návrhů k podání návrhů do 2. kola soutěže. 
Spolu s výzvou bude autorům postupujících návrhů zasláno toto Doplnění soutěžních 
podmínek pro 2. kolo soutěže, doporučení vyhlašovatele pro zpracování návrhů pro 2. 
kolo soutěže, jako i další podklady pro zpracování návrhů.  
 

1.4. Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení 
výsledků soutěže  

 
Vyhlašovatel nebude oznamovat rozhodnutí o výsledku 1. kola soutěže, tj. rozhodnutí 
poroty o výběru postupujících návrhů do 2. kola soutěže. Po skončení 2. kola soutěže 
bude všem účastníkům rozeslán protokol o průběhu soutěže. Výsledek soutěže 
zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil předmětnou soutěž.  
 

 
2. DOPLNĚNÍ ČL. 5 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK  
 
2.1. Soutěžní podklady pro 2. kolo poskytované soutěžícím bezplatně, vyzvednutí 

soutěžních podkladů  
 

Soutěžní podklady byly vyhotoveny v digitální podobě (texty a grafické podklady ve 
formátu *.pdf, kromě zaměření území, které je ve formátu *.dwg, a byly poskytnuty 
soutěžícím před zahájením 1. kola soutěže na CD, v tomto rozsahu budou použity i pro 
2. kolo soutěže. Toto doplnění soutěžních podmínek spolu s doporučeními 
vyhlašovatele soutěžícím jim bude zasláno v příloze výzvy ke zpracování a podání 
návrhu pro 2. kolo architektonické soutěže. Model terénu předmětného území 
v měřítku 1:300 si vyzvednout soutěžící osobně u sekretáře soutěže po předchozí 
dohodě od 30.11.2009, soutěžící osloví sekretáře e-mailovou zprávou prostřednictvím 
washington.soutez@centrum.cz. 
 

2.2. Prohlídka řešeného prostoru 
 

Případná prohlídka řešeného prostoru může být soutěžícím provedena po dohodě se 
sekretářem soutěže.  Zájemci o prohlídku za tímto účelem osloví sekretáře e-mailovou 
zprávou prostřednictvím washington.soutez@centrum.cz. 

 
 
3. POZNÁMKA K ČL. 7 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
Obsah grafické i textové části soutěžních návrhů bude dopracován v souladu 
s požadavky vyhlašovatele, které budou zaslány soutěžícím, kteří zpracovali 
postupující návrhy a kteří budou sekretářem vyzváni ke zpracování návrhů do 2. kola 
soutěže.  
 
V tomto smyslu se pro účely zpracování návrhů ve 2. kole soutěže mění následující 
ustanovení Soutěžních podmínek takto:   
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Ust. odst. 7.2.1. písm. c) se mění a nově zní:  
Navrhované konstrukční řešení objektu včetně specifikace materiálů; 
 
Ust. odst. 7.2.1. písm. e) se mění a nově zní:  
Výpočet podlahových ploch místností; 
 
Ust. odst. 7.2.1. se doplňuje o písm. f), které zní:  
Výpočet obestavěného prostoru všech navrhovaných staveb. 
 
Ust. čl. 7 se doplňuje o bod 7.4, který zní:  
Zhotovení pracovního modelu soutěžního návrhu v měřítku 1:300, v předaném 
modelu terénu a rezidence.  
 
 

4. ZMĚNA ČL. 8 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK  
 
4.1. Podmínka anonymity v případě odeslání soutěžního návrhu 

 
S ohledem na změnu čl. 9 soutěžních podmínek (viz níže) se při odevzdání soutěžních 
návrhů pro 2. kolo soutěže neužije ustanovení bodu 8.2.2. 

 
5. ZMĚNA ČL. 9 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK  

 
Soutěžní návrhy zpracované ve 2. kole soutěže budou doručeny (předávány) osobně 
k rukám sekretáře STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. zastoupeného Janem 
Drobným, na adrese Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, dne 8. 2. 2010, a to po 
předchozí dohodě se sekretářem soutěže. Za tímto účelem osloví soutěžící sekretáře 
prostřednictví e-mailové zprávy prostřednictvím washington.soutez@centrum.cz.  
 
Zaslání soutěžního návrhu prostřednictvím poštovního doručovatele není přípustné.  
 

6. ZMĚNA ČL. 13 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK  
 
6.1. Datem zahájení 2. kola soutěže je 16. 11. 2009. 
 
6.2. Dotazy  
 

Lhůta k podání písemných dotazů soutěžícími se stanovuje do 15. 12. 2009. Písemné 
dotazy lze podat poštou, osobně u sekretáře po předchozí dohodě či e-mailem na 
adresu washington.soutez@centrum.cz. 
 
Lhůta k zodpovězení dotazů se stanovuje do 31. 12. 2009. Odpovědi na dotazy budou 
soutěžícím zaslány elektronickou poštou.  

 
6.3. Datum odevzdání soutěžních návrhů pro 2. kolo soutěže  
 

Datum doručení soutěžních návrhů ve druhém kole se stanovuje na 8. 2. 2010. 
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6.4. Datum konání hodnotícího zasedání poroty v 2. kole 
 
Od 17. 2. 2010 do 22. 2. 2010. 

  
6.5. Forma oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 
 

Výsledek soutěže – (po vyhodnocení 2. kola soutěže) zveřejní vyhlašovatel obdobným 
způsobem, jakým vyhlásil předmětnou soutěž. Dále pak všem účastníkům soutěže 
rozešle protokol o výsledku soutěže do vlastních rukou, a to ve lhůtě sedmi dnů od 
rozhodnutí poroty.  

 
6.6. Lhůta k proplacení cen a odměn 
 

Lhůta k platbám cen a odměn se stanovuje na dobu do třiceti dnů od vyhlášení 
výsledků soutěže.  
 

6.7. Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů  
 

K zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů dojde nejpozději do dvou měsíců od 
vyhlášení výsledků soutěže a bude probíhat cca po dobu 30 dnů.  

 
7. ZACHOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ODSOUHLASENÝCH PŘED 

ZAHÁJENÍM 1. KOLA SOUTĚŽE 
 
Ustanovení Soutěžních podmínek odsouhlasených před zahájením 1. kola soutěže 
během ustavující schůze poroty ze dne 21. 5. 2009, nedotčené tímto Doplněním 
Soutěžních podmínek, čímž jsou myšlena všechna jednotlivá ustanovení (články, 
body, odstavce i jednotlivé odrážky) zůstávají v platnosti v původní podobě. 
 

8. SCHVÁLENÍ DOPLNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
8.1. Odsouhlasení Doplnění Soutěžních podmínek členy poroty 
 

Před zahájením 2. kola soutěže bylo toto Doplnění soutěžních podmínek odsouhlaseno 
všemi členy poroty. V konečném znění bylo schváleno vyhlašovatelem dopisem č.j. ze 
dne …………2009. 
 


