
Protokol  
o kontrole požadavk ů na zpracování návrhu a spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů a 

otev ření obálek s nápisem AUTOR  
Příloha č. 4 

 
I. Kontrola požadavků na zpracování návrhu a splnění kvalifikačních předpokladů 

dle výtahu soutěžních podmínek 
Návrhů bylo doručeno celkem: 4. 
Všechny návrhy byly doručeny v termínu. 
Všechny 4 návrhy obsahovaly obálku s nápisem AUTOR.  
Všechny 4 obálky byly otevřeny a zkontrolovány dle soutěžních podmínek. 
 

1) Výtah ze sout ěžních podmínek 
Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným 
prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec 6.4 těchto 
soutěžních podmínek). 
 
4.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve 
sdružení, musí všichni účastníci splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až 
e), a alespoň jeden z účastníků sdružení musí splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 
1 písm. a) až f). 
4.2.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí 
tato právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 
4.2.4 Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení 
soutěže předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené 
kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1. písm. a), e) a f), a to 
ve lhůtě stanovené ve výzvě. 
 
Za závazné se považuje: 
a) grafická část s návrhem výtvarně-prostorového řešení 
b) průvodní zpráva 
c) cenový návrh za zpracování dokumentace dle bodu 2.2 o navazujících výkonových 
fázích projektu. 
d) obálky „Autor“ s obsahem a rozsahem dle specifikace všech požadovaných částí v 
bodech 6.1 až 6.5 
SPLNILI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU 
  
6.2 Grafická část 
6. 2. 1 Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat: 
a) jeden základní výkres obsahující celkové výtvarné řešení v perspektivním pohledu 
na sál a expozici v měřítku 1 : 50 na formát A2 
b) jeden výkres půdorysu ilustrující postačujícím způsobem základní principy 
dispozičního a 
provozního uspořádání expozice v měřítku 1 : 50 na formát A2  
6. 2. 2 Grafická část bude provedena na 1 panelu ve formátu 50 x 70 cm naležato a 
bude nalepena oboustrannou lepenkou na panelech z lehkého materiálu pro výstavní 
účely tloušťky 5 mm(např. Kapaplast nebo Forex). Každý výkres bude označen 
způsobem uvedeným v odst. 7.1 těchto soutěžních podmínek.  
Grafická část bude dodána celkem dvakrát, jednou na uvedeném panelu a podruhé 
jako dva běžné výtisky na formátu A2 z důvodu archivace návrhů ve sbírkových 
fondech zadavatele. 
DODALI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU, 



 ALE V PŘÍPADĚ NÁVRHŮ S HODNOTÍCÍM ČÍSLEM 1 A 4 NEBYL DODRŽEN 
FORMÁT PODKLADOVÉ DESKY dle formulace odpov ědi na oficiální dotaz   
 
 
6. 3 Průvodní zpráva  
6. 3. 1 Průvodní zpráva bude obsahovat: 
a) stručné zdůvodnění zvoleného celkového řešení expozice, 
b) stručné zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení: fundusu, 
použitých materiálů, AV technologií, 
c) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým 
číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími 
pořadovými čísly; 
d) Samostatně bude formou krycího listu uveden celkový cenový návrh bez DPH a 
vč. DPH s uvedením nákladů dále uvedených položek za zhotovení: dokumentace 
pro provedení stavby (technickou realizaci expozice), položkový rozpočet, výkaz 
výměr a autorský dozor. 
SPLNILI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU 
 
 
6. 3. 2 Textová část bude předložena ve třech tištěných vyhotoveních ve formátu A4. 
Její rozsah nepřesáhne 5 stran textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 
7.1 těchto soutěžních podmínek. 
SPLNILI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU 
 
 
6. 4 Digitální část 
6. 4. 1 Soutěžící předá 1 × CD nosič, obsahující: 
a) grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) 
b) textovou část ve formátu *.doc, *.docx (bez použití caps lock) 
6. 4. 2 Nosič (CD) s nadpisem „Příběh města České Budějovice“ bude vložen do 
obálky „Autor“. 
SPLNILI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU 
 
 
6. 5 Obálka nadepsaná „Autor“  
6. 5. 1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty: 
a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ 
autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo 
odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a e-mailové adresy. 
b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2. 
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže. 
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky. 
e) Podepsané prohlášení v příloze (v případě, že je účastníkem právnická osoba 
nebo není účastník shodný s autorem). 
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn 
dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění 
uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a 
aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba. 
g) Nosič (CD) s nadpisem „Příběh města České Budějovice“ 
 
Celkem 4 doručené návrhy obsahovaly: 
a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ 
autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo 
odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a e-mailové adresy. 
návrh č. 1 ANO 



návrh č. 2 ANO 
návrh č.3  ANO 
návrh č.4  ANO 
 
 
b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2. 
návrh č.1 ANO 
návrh č.2 ANO 
návrh č.3 ANO 
návrh č.4 ANO 
 
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže. 
návrh č. 1 ANO 
návrh č. 2 ANO 
návrh č. 3 ANO 
návrh č. 4 ANO 
 
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky. 
návrh č.1 NE – POUZE JEDEN 
návrh č.2 ANO 
návrh č.3 ANO 
návrh č.4 ANO 
 
e) Podepsané prohlášení v příloze (v případě, že je účastníkem právnická osoba 
nebo není účastník shodný s autorem). 
návrh č. 1 NE – NEBYLO ZAPOTŘEBÍ 
návrh č. 2 ANO 
návrh č. 3 ANO 
návrh č. 4 ANO 
 
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn 
dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění 
uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace a 
aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba. 
návrh č. 1 ANO 
návrh č. 2 ANO – DOPLNĚNÉ RUČNĚ 
návrh č. 3 ANO 
návrh č. 4 ANO 
 
g) Nosič (CD) s nadpisem „Příběh města České Budějovice“ 
návrh č. 1 ANO 
návrh č. 2 ANO 
návrh č. 3 ANO 
návrh č. 4 ANO 
 
 
6. 5. 2 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena 
způsobem uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek a dále dle bodu 7 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY 
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 
SPLNILI VŠICHNI AUTOŘI NÁVRHU 
 
 
 
 



 
 
 
 
Identifikace autor ů návrh ů  
 
Identifikace autorů návrhů proběhla až na konci jednání poroty. 
 
Návrh č. 1 
Zpracoval/-i: účastník/-ci soutěže 
a kontaktní osoba: 
Mgr. arch. Milena Benes 
Roháče z Dubé 549/13, České Budějovice 370 01 
 
Návrh č. 2 
Zpracoval/-i: účastník/-ci soutěže 
Ing. Michal Říha 
Ing. arch. Martin Špičák 
Ing. arch. Kateřina Frejlachová 
Bc. Tadeáš Říha 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Kateřina Frejlachová 
Jaselská 22, Praha 6, 160 00 
 
Návrh č. 3 
Zpracoval/-i: účastník/-ci soutěže 
Ing. arch. Petr Malý 
Ing. arch. Miroslav Malý 
Zdeněk Chmel 
Ing. arch. Zdeněk Chmel 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Zdeněk Chmel 
Jungmannova 46, 370 01 České Budějovice 
 
Návrh č. 4 
Zpracoval/-i: účastník/-ci soutěže 
Ing. arch. Milan Vlček 
Ing. arch. Monika Čermáková 
MgA. Iveta Čermáková 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Monika Čermáková 
V Cípku 1454 
Humpolec 396 01 
 
 
Zpracovala, zapsala: Mgr. Helena Stejskalová, sekretář a přezkušovatel soutěže. 
V Českých Budějovicích, 24. 9. 2014. 
 
 
 


