Hlavní město Praha, odbor zdravotnictví
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s přihlédnutím k základním zásadám zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (nejde o soutěž o návrh podle tohoto zákona)
soutěž o návrh na

Systém alternativní porodní asistence

a vydávají k tomu tyto

soutěžní podmínky
V Praze dne 10. března 2020

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
ÚVODNÍ SLOVO

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ
10. POROTA
11. CENY
12. PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
13. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
14. ŘEŠENÍ ROZPORŮ
15. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
16. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ
SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VYHLAŠOVATELE SOUTĚŽE

ÚVODNÍ SLOVO
První myšlenka na zpracování soutěžního konceptu porodního domu, jehož věcný obsah
a návrh je obsahem této soutěže. Účelem této soutěže o návrh je navrhnout koncept
porodního domu, tedy alternativního porodu mimo nemocnici při respektování všech
právních předpisů a zajištění zdraví potencionální matky a dítěte, které se má narodit.
Vybraná koncepce poté bude podkladem pro výběr poskytovatele, který zajistí fungování
porodního domu. Jinak řečeno, soutěžitelé by měli navrhovat koncepci s tím, že vyhlašovatel
si vybere podle předem stanovených kritérií danou koncepci a v závislosti na jejím obsahu
může ale nemusí poskytnout zázemí pro její výkon, např. prostory.
1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
1.1.

Vyhlašovatel:
Hlavní město Praha
Odbor zdravotnictví

1.2.

Finanční krytí soutěže:
Hlavní město Praha
Odbor zdravotnictví

1.3.

Sekretář soutěže (administrátor soutěže o návrh):
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokát
Obilní trh 6, 602 00 Brno
Tel. +420 603 925 511, ID datové zprávy: 9nnhb27
e-mail: info@radekjurcik.cz
IČ: 71472304

1.4.

Zpracovatel soutěžních podmínek:
Advokátní kancelář JUDr. Radka Jurčíka

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
2.1.

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je navrhnout koncept porodního domu, tedy místa pro
alternativní porody mimo nemocnici při respektování všech právních předpisů a
zajištění zdraví potencionální matky a dítěte, které se má narodit. Koncept bude
obsahovat požadavky na budoucího provozovatele porodního domu. Vybraný
koncept poté bude podkladem pro výběr provozovatele, který zajistí fungování
porodního domu. Jinak řečeno, soutěžitelé by měli navrhovat koncepci s tím, že
vyhlašovatel si vybere podle předem stanovených kritérií danou koncepci a
v závislosti na jejím obsahu může ale nemusí poskytnout zázemí pro její výkon, např.
prostory.
Soutěžící musí v rámci návrhu v konkrétní podobě uvést následující aspekty jím
předkládané koncepce v podobě soutěžního návrhu:








Konkrétní popis realizace porodu mimo porodnici
Personální zajištění s ohledem na požadavky dle zákonných předpisů a jejich
naplnění v konkrétní podobě (vyhláška č. 99/2020 Sb., o požadavcích na

minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění
pozdějších předpisů; vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění
pozdějších předpisů).
Věcné a technické zajištění s ohledem na požadavky dle zákonných
předpisů a jejich naplnění v konkrétní podobě (vyhláška č. 92/2012 Sb.,
o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění
pozdějších předpisů)
Konkrétní rozpracování zajištění zdravotní péče poporodního
charakteru, ale i situace, kdy dojde k porodním komplikacím a bude
nezbytný operační zákrok.

Uvedené požadavky musí soutěžící respektovat při zpracování návrhu.
2.2.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže,
které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách.

2.3.

Druh soutěže
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová.
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná.
Podle počtu vyhlašovaných kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
3.1.

Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách vyhlašovatele, resp. na Portálu
zdravotnictví. Nejde o soutěž o návrh § 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ale podle § 1000 a násl. občanského zákoníku a podle § 6 – základních zásad
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Touto soutěží o návrh se
rozumí postup zadavatele (vyhlašovatele) směřující k získání návrhu, kterým je
zejména návrh systému alternativní porodní asistence.

3.2.

Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže
Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlásí vyhlašovatel výsledky soutěže
obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu. Výsledek soutěže oznámí osoba
pověřená vyhlašovatelem (viz bod 1.3.) všem účastníkům rozesláním rozhodnutí
vyhlašovatele.

3.3.

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 a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení
(společnosti).
Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným
v těchto soutěžních podmínkách.

4.2.

Osoby vyloučené ze soutěže jsou ty, které:
a) Se zúčastnily definování předmětu soutěže a jejího vypsání.
b) Jsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, administrátorem soutěže o návrh
nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže.
c) Jsou osobami blízkými dle občanského zákoníku, trvalými projektovými partnery,
bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily
vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo
náhradníků poroty, administrátora soutěže o návrh nebo přizvaných znalců poroty
této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách.

5. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PODKLADY
5.1.

Soutěžní podmínky a podklady poskytované soutěžícím (bezplatně)

5.1.1. Soutěžní podmínky jsou volně ke stažení na stránkách Zdravotnického portálu
města Prahy, http://zdravotni.praha.eu/jnp
5.1.2. Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v elektronické podobě.

5.1.3. Seznam poskytovaných podkladů. Vyhlašovatel odbor zdravotnictví poskytne další
podklady a informace na kontaktních místech.

5.2.

Dotazy uchazečů, dodatečné informace
Uchazeč má právo vznést dotaz a vyžádat si objasnění jemu zjištěných nesrovnalostí
nebo nejasností. Dotaz musí být vznesen písemnou formou (možno elektronicky) na
adresu info@radekjurcik.cz a to nejpozději do 11. 5. 2020 do 18.00 hod. Text znění
dotazu s odpovědí na dotaz bude rozeslán všem známým uchazečům elektronickou
cestou, a dále bude zveřejněn stejným způsobem, jako byly uveřejněny tyto soutěžní
podmínky, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení dotazu.

6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO
ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
6.1.

NÁVRHU,

JEJICH

OBSAH,

Grafická část

6.1.1. Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:
a) Koncept řešení porodního domu s umístěním jednotlivých funkčních částí
související se zajištěním alternativních porodů, z čehož by mělo vyplynout, jaké
jsou požadavky na budovu, umístění, technické parametry, vybavení, apod.
Veškeré grafické ztvárnění interiéru žádáme doplnit vysvětlujícím textem
k ideovému řešení a materiálovému pojetí.
g) Vizualizace řešení interiérového prostoru s popisem umístění funkčních složek,
např. recepce, pokoje, místo průběhu, výjezdové místo vozidel, apod. Zobrazení
a podpis dle uvážení autora.
6.1.2. Výstupy doložené v soutěžním návrhu:
1. V tištěné podobě v požadovaném měřítku v portfoliu formátu A4.
2. Popsaná koncepce rozpracovaná v konkrétních podrobnostech.
6.2.

Textová část

6.2.1. Průvodní zpráva v českém jazyce bude obsahovat stručné objasnění základních
principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na:
a) Zdůvodnění zvoleného celkového řešení.
b) Zdůvodnění jiného přístupu porodu mimo porodnici, jako je jeho průběh, příjem
matek, průběh porodu, pobytu, další aspekty za cílem zajistit kvalitní průběh
porodu po psychické, psychologické a zdravotní stránce včetně zajištění
poporodní péče a zajištění péče při porodních a poporodních komplikacích.
Vzhledem k charakteru zařízení je významné nejen zajištění péče při

fyziologickém porodu, ale zvláště u porodu, který fyziologicky neprobíhá a
nastávají komplikace, ať již u porodu nebo v čase po porodu, jak by autor
řešil výše uvedené.

c) Autor předloží rovněž odhad ceny návrhu jeho koncepce celkem a v konkrétních
položkách.
Porota si vyhrazuje právo na jednání s autory po podání návrhu k jejich
vysvětlení, doplnění chybějících částí a vyhrazuje si právo na osobní projednání
daného návrhu či návrhů.
6.3.

Obálka „flash disk“
Všechny materiály 6.1. a 6.2.(včetně *pdf a word) budou odevzdány ve vytištěné a
v elektronické podobě na flash disku ve formátu *.pdf a word v tiskové kvalitě.
Nosič bude uložen v obálce s nadpisem „flash“ – soubory nebudou obsahovat údaje
porušující anonymitu a budou k dispozici porotě při posuzování a hodnocení návrhů.

6.4.

Obálka „AUTOR“

6.4.1. Obálka celého návrhu bude obsahovat:
a) Krycí list, jejíž součástí budou tyto údaje:
-

Údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, číslo bankovního spojení,
popřípadě telefonní čísla, e-mailové adresy. V případě kolektivu autorů
procentuální podíl autorství.

-

Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2, že není osobou
vyloučenou ze soutěže.

-

Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci s administrátorem soutěže o návrh.

-

Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky.

b) Profesní životopis autora.
6.4.2. Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena textem
„AUTOR“ Soutěž „Systém alternativní porodní asisence“.

7. SPOLEČNÁ
USTANOVENÍ
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
7.1.

O

ZÁVAZNÝCH

NÁLEŽITOSTECH

ÚPRAVY

Závazné označení návrhu
SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT

Systém alternativní porodní asistence
kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně-Líšni
7.2.

Obal návrhu
Všechny části návrhu (obálka „flash disk“, obálka „AUTOR“) budou vloženy do tuhých
desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem dle bodu 7.1. Soutěž je

anonymní, když porota bude posuzovat anonymní návrhy a obálky s identifikací
autora budou uloženy u administrátora.

8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Návrh musí být dodán nejpozději do 22.05. 2020 do 9.00 hodin k rukám vyhlašovatele:
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, Charvátova
145/9, 110 00 Praha1, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den
lhůty do 9.00 hod.
V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl
návrh doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě.

9. KRITÉRIA HODNOCENÍ
9.1.

Kritéria hodnocení a odůvodnění hodnocení
Hodnotící porota stanoví pořadí návrhů, které nejlépe splní následující kritéria:
1. Celkové řešení a splnění požadavků plynoucích z právních předpisů – váha 30%.
2. Zřetelná idea konceptu porodního domu – váha 30%.
3. Provázanost jednotlivých prvků – váha 20 %.
4. Realizovatelnost – váha 20%.
Způsob hodnocení
Soutěžní porota užije při hodnocení návrhu bodovací metodu. Soutěžní porota
provede hodnocení návrhu dle hodnotících kritérií stanovených v těchto
soutěžních podmínkách. Soutěžní porota ohodnotí návrhy všech účastníků
soutěže, kteří nebyli vyřazeni ze soutěže o návrh. Pro hodnocení návrhu použije
soutěžní porota bodovací stupnici v rozsahu od 0 do 10 bodů. Jednotlivým dílčím
kritériím bude přidělen příslušný počet bodů, který odráží úspěšnost předmětného
návrhu v rámci daného kritéria. Návrh, který příslušnému kritériu vyhoví nejlépe,
obdrží nejvyšší počet bodů. Pokud více návrhů splní dílčí kritéria shodně, budou
tyto návrhy ohodnoceny shodným počtem bodů. Jednotlivým dílčím kritériím byly
zadavatelem přiděleny procentní váhy jejich důležitosti tak, že jejich součet byl
celkem 100. Každý člen soutěžní poroty ohodnotí každé dílčí kritérium
samostatně.
Návrhy budou hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 10 bodů tak, že v každém
dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 10 bodů a každý další návrh obdrží
takový počet bodů, který odpovídá jeho odchylce od nejvhodnějšího návrhu,
podle níže uvedených zásad:
• Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria budou hodnocena tak, že soutěžní porota
sestaví pořadí návrhů od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému a přiřadí
nejvhodnějšímu návrhu 10 bodů a každému následujícímu návrhu přiřadí nižší

bodové hodnocení, a to podle míry splnění kritéria ve vztahu k nejvýhodnějšímu
návrhu.
• Jednotlivá bodová ohodnocení návrhu dle dílčích kritérií provedená členy
soutěžní poroty budou sečtena a vynásobena příslušnou vahou daného kritéria.
Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníka soutěže, jehož návrh
neodpovídá požadavkům vyhlašovatele na řešení projektu stanoveným v těchto
soutěžních podmínkách, po případě který není v souladu s těmito soutěžními
podmínkami.
9.2.

Důvody pro vyloučení ze soutěže

9.2.1. Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
a) Nesplňují obsahové požadavky vypsání.
b) Neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek.
c) Nedošly v požadovaném termínu.
9.2.2. K doloženým podkladům nad rámec požadavku stanoveného těmito soutěžními
podmínkami (bod 6) nebude porota přihlížet.
9.2.3. Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní
předepsané formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách, je
soutěžní porota povinna vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být
posuzovány pouze mimo soutěž a tím již nemohou být oceněny.

10. POROTA
10.1.

Řádní členové poroty pro posouzení a vyhodnocení návrhů:

10.2. Členové poroty
Ing. Květuše Čelikovská
Ing. Alena Havelková
Mgr. Marika Španihelová
10.3. Přizvaní odborní znalci
Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.

11. CENY, ODMĚNY A FINANČNÍ OHODNOCENÍ
11.1. V soutěži bude vyhodnocena 1. cena a mohou být uděleny odměny, např. za
mimořádně zdařilou a nápaditou část návrhu.
11.2. Finanční ocenění soutěžních návrhů dle pořadí:

1. cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč, (slovy: Sto tisíc korun českých).
Suma těchto částek je maximální a nemůže být překročena. Zahrnuje veškeré případné
daňové povinnosti účastníka (poznámka je to i diskusi, lze i dát odměnu všem, co
návrh splňující podmínky předloží).

11.3. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě
neudělení některých cen a odměn.
Soutěžní porota se může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen a odměn,
popřípadě o neudělení cen a odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota
podrobně a veřejně zdůvodnit.
11.4. Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Finanční ceny a odměny udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám 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 stanovené platnou legislativou,
která bude vyhlašovatelem soutěže podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Finanční ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám a podnikajícím
fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona 586/1992 Sb., o dani
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny odměněnou
právnickou osobou samou v rámci daňového přiznání.

12. PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
Ze zasedání bude pořizovat administrátor soutěže o návrh, popřípadě jiná osoba
pověřená předsedou poroty Protokol o průběhu soutěže.
Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, na základě rozhodnutí ověřovací komise,
seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů,
rozhodnutí o rozdělení cen a odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny
z jednotlivých zasedání poroty.
Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní
poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.
Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty, včetně
zapisovatele.

13. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

13.1. Datum vyhlášení soutěže: 14. 4. 2020
13.2. Dotazy: Lhůta k podání dotazů soutěžícími je do 11. 5. 2020 u pověřené osoby.
Lhůta k zodpovězení dotazů: do 3 pracovních dnů od obdržení písemného dotazu.
Dotazy a odpovědi k soutěži budou zveřejněny na Zdravotnickém portálu hl. m.
Prahy.
13.3. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na
22. 5. 2020 do 9.00 hodin. V případě odeslání návrhu poštou či jinou kurýrní službou
jsou účastníci ve vlastním zájmu povinni zajistit, aby byl jejich návrh doručen ve
stanovené lhůtě.
13.4. Lhůta k oznámení výsledků soutěže a ke zpřístupnění soutěžních návrhů
soutěžícím k nahlédnutí
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům
soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to nejpozději
do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty.
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet
rozesláním protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu
účastníku soutěže.
13.5. Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže
Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže veřejnosti se stanovuje na dobu do 30 dnů od
rozhodnutí poroty o pořadí a o udělení cen a odměn. Zveřejnění bude na
Zdravotnickém portálu hl. m. Prahy.
13.6

Lhůta k proplacení cen a odměn
Lhůta k platbám cen a odměn se stanovuje na dobu do 30 dnů od vyhlášení výsledků
soutěže.

14.

ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Spory budou řešeny nejprve osobní dohodou, v případě rozdílných názorů cestou
občanskoprávních sporů.
Záležitosti v těchto podmínkách neupravených se řídí soukromoprávními předpisy a
případné spory z těchto podmínek bude rozhodovat soud.

15.

KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

15.1. Souhlas vyhlašovatele, administrátor a soutěžních porotců s podmínkami
soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, administrátor a porotci, že se seznámili
se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky
jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
15.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami
soutěže.

16.

KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

16.1. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět
využít v jiném případě po definitivním zveřejnění výsledků soutěže. Opětovné využití
se nevztahuje na návrh, který byl vybrán k realizaci.
16.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři všech návrhů
udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže a s ní
spojené výstavy a publikování informací o soutěži. Užití autorského díla pro jiné
účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na
výslovné svolení autorů. Neoceněné návrhy si mohou autoři po ukončení výstavy na
požádání vyzvednout u vyhlašovatele soutěže. Přesný termín vyzvednutí si předem
dohodnou s kontaktní osobou vyhlašovatele. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo
návrhy veřejně vystavit, pořídit jejich fotodokumentaci a publikovat.
16.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků a
publikováním.
16.4. Možnost vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uspořádat do šesti měsíců či později po vyhlášení
výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů (hodnocených i
nehodnocených) v rozsahu stanoveném v těchto soutěžních podmínkách, poté bude
neoceněné návrhy archivovat.
17.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VYHLAŠOVATELE SOUTĚŽE

17.1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu k realizaci přísluší vyhlašovateli
soutěže. Podkladem pro konečný výběr je rozhodnutí poroty pro hodnocení návrhů.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu bude doručeno všem účastníkům
soutěže.
17.2. Nároky na úhradu nákladů uchazečů
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s tvorbou návrhu a účastí
v soutěži.

V Praze dne 10. 3. 2020
Mgr. Martine Ježek
Ředitel odboru zdravotnictví

