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Česká filharmonie, zastoupená MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem, vyhlašuje 
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek designérskou soutěž, 
do které vyzývá 4 architektonická a designérská studia. Cílem soutěže je najít řešení interiéru 
předsálí Dvořákovy síně a souvenir shopu České filharmonie, které se nachází v budově  
Rudolfina. Pro soutěž vydává tato soutěžní pravidla.

V Praze 26. 11. 2018

…………………………………...

Za vyhlašovatele 
MgA. David Mareček, Ph.D.
generální ředitel České filharmonie



ABSTRAKT

Vyhlašovatel: Česká filharmonie
Organizátor: CZECHDESIGN.CZ, z. s. 

Termíny: Deadline soutěže 24. 1. 2019 do 13 hodin.
               Konečné výsledky soutěže budou oznámeny do 5. 2. 2019.

Druh soutěže: Uzavřená se 4 vyzvanými účastníky, jednokolová. 

Cíl nového řešení interiéru:
Cílem nového řešení interiéru je vytvořit ze vstupních prostor do Rudolfina reprezentativní a přátelské místo, kde kromě 
souvenir shopu České filharmonie najdou návštěvníci i komorní výstavu o historii Rudolfina, místo k sezení a poslechu 
hudby. Celý prostor by měl působit současně, ale zároveň respektovat charakter historické budovy a interiérů Rudolfina. 

Soutěžní návrh obsahuje:
– návrh konceptu interiéru vstupních prostor (představení celkové koncepce, výběr materiálů, práce s prostorem)
– půdorys celého prostoru
– vizualizace interiéru souvenir shopu a odpočinkového salonku
– vizualizace umístění výstavy v předsálí z perspektivy návštěvníka
– návrh výstavního panelu či jiného nosiče včetně konceptu grafického řešení 

Další součásti přihlášky: 
– vysvětlující text (max. 2 normostrany) 
– USB flash disk, případně CD či DVD s požadovanými návrhy
– doklad o oprávnění k podnikání (prostá kopie)

Odměny: 
Všem účastníkům soutěže náleží za řádně odevzdaný kompletní soutěžní návrh skicovné ve výši 20.000 Kč
Vítěz soutěže získá kromě skicovného zakázku v hodnotě 180.000 Kč.

Způsob odevzdání: 
Poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) do sídla CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1.

Kontakt: Kamila Matoušková, kamila.matouskova@czechdesign.cz, +420 721 704 720

Porota:
Zástupci ČF:
MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel
Mgr. Michal Medek, obchodní naměstek  
Ing. arch. Lukáš Duchek, architekt, vedoucí oddělení 
investic a správy Rudolfina
Ing. Lenka Čápová, oddělení marketingu ČF

Hlasy poradní:
Mgr. Robert Hanč, generální manažer  
Ing. Ondřej Matyáš, PhD., ekonomicko-provozni namestek
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., autor výstavy v předsálí
Ing. Michaela Půlpánová, památkový odbor 

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
Maja Ošťádalová, oddělení marketingu Galerie Rudolfinum 
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1/ VYHLAŠOVATEL

Česká filharmonie

 → Záhy po svém založení se v roce 1896 stala nejvýznamnějším českým symfonickým orchestrem,
 → sídlí v budově pražského Rudolfina, kde pravidelně pořádá koncerty pro českou i zahraniční veřejnost, bohatý 

program má i pro školy a děti,
 → Českou republiku pravidelně reprezentuje na mezinárodních přehlídkách po celém světě,
 → více o aktivitách České filharmonie se dozvíte na webových stránkách. 

Budova Rudolfina

 → no vo re ne sanč ní bu do va na bře hu řeky Vl ta vy vznikla v letech 1876–1884 podle návrhů architektů Josefa Zítka  
a Josefa Schulze, byla koncipována jako víceúčelový kulturní dům, který v sobě spojí galerijní a koncertní část,

 → toto poslání plní i dnes, kdy je sídlem České filharmonie a Ga le rie Ru dol fi num, na jde te v něm i zre kon stru o va nou 
sty lo vou ka vár nu,

 → hlavní vstup z nám. Jana Palacha slouží ke vstupu na koncerty České filharmonie, v současnosti zde najdete  
i obchod České filharmonie, který je společně s předsálím Dvořákova sálu a dalším postranním salonkem  
předmětem této soutěže,

 → boční vstup od Vltavy je vstupem do Galerie Rudolfinum, vstupem z ulice 17. listopadu vejdete do pokladny  
České filharmonie, která je oddělena,

 → více o historii a současnosti Rudolfina se dozvíte na webových stránkách.
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2/ SOUČASNÝ STAV A CÍL SOUTĚŽE

Hlavní vstup do Rudolfina (z nám. Jana Palacha, naproti budově UMPRUM) slouží v současnosti především jako vstup  
na koncerty České filharmonie. Je otevřený celý den, přestože koncerty jsou většinou až ve večerních hodinách. 

V současné době se v předsálí Dvořákova sálu nachází pouze souvenir shop České filharmonie, který nevyhovuje 
funkčně ani esteticky. 

Během dne sem zavítají převážně zmatení návštěvníci, kteří chtějí vidět výstavu ve vedlejší galerii, případně si chtějí  
koupit lístky na představení, nebo turisté, kteří si chtějí prohlédnout budovu Rudolfina. 
Vstup na výstavy Galerie Rudolfinum a pokladna České filharmonie jsou však v bočních vchodech Rudolfina. 
Tento problém by měl vyřešit projekt orientačního systému celé budovy, který je právě v přípravě.

Záměrem této soutěže je cíleně zatraktivnit interiér vstupního prostoru, který má přibližně 220 m²: vylepšit esteticky 
i funkčně stávající souvenir shop, vytvořit nové funkce pro návštěvníky, turisty a další zájemce o budovu Rudolfina, jeho 
historii a hudbu obecně. 

Česká filharmonie chce ze vstupních prostor vytvořit reprezentativní a přátelské místo, které jim nabídne zážitek a které 
na ně zapůsobí tak, že nebudou litovat vyšlapaných schodů. Kromě souvenir shopu (který zůstane na stávajícím místě) 
zde bude také komorní výstava o historii Rudolfina a místo k posezení a poslechu hudby. Celý prostor by měl působit 
současně, ale respektovat historický charakter budovy. 

Cílem soutěže je nalezení takového architektonického řešení interiéru, který tuto představu funkčně i esteticky naplní. 

Bližší požadavky na návrh a jeho omezení jsou specifikována na str. 10 těchto pravidel.

3/ ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Do uzavřené soutěže Česká filharmonie vyzývá následující studia:
 
1.  0,5 studio
 
2. Lenka Míková
 
3. Roháč Stratil architekti
 
4. Uhlík architekti
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4/ PRAVIDLA SOUTĚŽE

4/1 Charakter a průběh uzavřené soutěže
Soutěž je vyhlášena jako uzavřená a jednokolová. Do soutěže jsou vyzvaní 4 účastníci. Soutěžní návrhy budou soutěžící 
prezentovat před porotou osobně. Každý soutěžící může odevzdat maximálně 2 návrhy.

Bližší požadavky na návrh a jeho omezení jsou specifikována na str. 10 těchto pravidel.

4/2 Kritéria pro hodnocení  (bez pořadí důležitosti)
 • citlivost řešení k architektuře, interiéru a atmosféře budovy Rudolfina, 
 • provázanost a návaznost všech řešených místností (souvenir shop, výstava, odpočinkový salonek),
 • schopnost interiéru souvenir shopu atraktivně prezentovat prodávané produkty (při dané šíři druhů produktů),
 • dodržení finančního limitu vyhlašovatele pro realizaci interiéru

 
 
4/3 Harmonogram 
26. 11. 2018 vyhlášení soutěže, zveřejnění na www.ceskafilharmonie.cz a www.czechdesign.cz

26. 11. 2018 osobní zadání pravidel soutěže s každým účastníkem zvlášť a prohlídka prostor
(Nutná osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka.)

24. 1. 2019 ve 13:00 poslední termín pro odevzdání návrhů
(Návrh musí být v tomto termínu doručen organizátorovi, údaj na podacím razítku nerozhoduje.)

28. 1. - 5. 2. 2019 zasedání poroty
(Nutná osobní účast alespoň 1 osoby za každého účastníka.)

do 5. 2. 2019 oznámení výsledků soutěže 

4/4 Způsob podání návrhu 
Účastníci doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené  
a neprůhledné obálce viditelně označené: „Česká filharmonie – soutěž – neotvírat“ na adresu: CZECHDESIGN.CZ, 
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1. 
 
Obálku je možno doručit prostřednictvím doručovací služby nebo osobně.
 
Návrhy je možné odevzdat do 24. 1. 2019 do 13:00 (při využití některé z poštovních služeb se za odevzdání považuje 
datum a čas reálného doručení, údaj na podacím razítku nerozhoduje). Soutěžní návrhy doručené po uvedeném  
termínu nebudou přijaty k hodnocení.

4/5 Odměna a hodnota zakázky
Skicovné pro všechny účastníky soutěže za kompletní odevzdané návrhy v soutěži, které splňují podmínky a termíny 
stanovené v těchto pravidlech: 20.000 Kč + případné DPH, je-li účastník plátcem DPH. Každému účastníkovi soutěže 
náleží jedno skicovné v hodnotě 20.000 Kč + případné DPH, a to i v tom případě, že se rozhodne odevzdat v soutěži  
2 návrhy.

Vítěz soutěže získá kromě skicovného realizaci zakázky na vypracování návrhu interiéru vstupních prostor do Rudolfina, 
včetně grafického řešení výstavy a podkladů pro výrobu, v hodnotě 180.000 Kč + případné DPH, je-li účastník plátcem 
DPH. Odměna zahrnuje i licenci.

Skicovné bude vyplaceno do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže na základě vystavené faktury. Odměna za realizaci 
zakázky bude vyplacena dle harmonogramu prací a dílčích plateb stanovených ve Smlouvě o dílo mezi vítězem  
a Českou filharmonií. 

Vítězství v soutěži nezakládá právní nárok na zadání zakázky. V případě, že zakázka nebude z rozhodnutí ČF nakonec 
realizována, vítěz soutěže získá odměnu za umístění v hodnotě 25.000 Kč.
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4/6 Následná zakázka
Následná zakázka, kterou získá vítěz soutěže, obsahuje následující práce: 

 • dopracování definitivního souborného výtvarného, barevného a dispozičního řešení interiéru:
 • zapracování připomínek a námětů zadavatele,
 • součinnost při projednání dopracovaného návrhu se zástupci orgánů památkové péče,
 • vypracování dispozičního řešení výstavy,
 • grafické řešení výstavy, DTP a úprava historických fotografií a materiálů (text výstavy v maximálním  

rozsahu 10 normostran v čj, 10 normostran v aj + obrazový materiál) 

 • vypracování dokumentace pro provedení interiéru: 
 • podrobný projekt pro realizaci interiéru včetně vybraných detailů,
 • specifikace prvků a materiálů, projekt profesantům dle potřeby, 
 • vypracování podkladů pro vyhledání a nacenění dodavatele interiéru, 
 • výkaz výměr,

 • spolupráce při realizaci (max. 20 hodin): 
 • dozor autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle dokumentace  

v místě realizace,
 • spolupráce při ukončení a odstraňování případných závad.

Orientační harmonogram následné zakázky:
 • 5. 2. 2019: nejzazší termín pro oznámení výsledků soutěže,
 • do 12. 2. 2019: schůzka zástupce zadavatele a vítěze soutěže nad finalizací smlouvy,
 • do 25. 2. 2018: předpokládaný termín pro podpis smlouvy,
 • 4 týdny od podpisu smlouvy: dopracování návrhu,
 • 5 týdnů od dopracování návrhu: příprava technické a projektové dokumentace pro výrobu a příprava grafického 

řešení výstavy,
 • poté bude probíhat výběr dodavatele,
 • po výběru dodavatele: spolupráce při realizaci.

 
 
Vítěz soutěže uzavře s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu smlouvu o dílo na vypracování následné zakázky. 
Návrh smlouvy o dílo je součástí těchto podmínek jako příloha č. 2. Neuzavře-li vítěz s vyhlašovatelem z jakéhokoli 
důvodu tuto smlouvu, bude vyhlašovatel jednat s druhým účastníkem v pořadí soutěže, případně následně se třetím 
účastníkem v pořadí soutěže.

Cena za následnou zakázku a licence není předmětem soutěže, ale je stanovena jako pevná částka, která činí 
180.000 Kč + případné DPH, je-li výherce jeho plátcem. Cena za následnou zakázku bude výherci vyplacena  
v několika fázích dle harmonogramu uvedeného ve smlouvě o dílo. 

9



10

5. POŽADAVKY NA NÁVRH

5/1 Obecné požadavky na návrh

 • citlivý přístup k historické budově a interiéru Rudolfina, koncepce návrhu řešení pro interiér všech částí  
by měl z budovy Rudolfina a její atmosféry vycházet,

 • provázanost a návaznost všech řešených místností (souvenir shop, výstava, odpočinkový salonek) tak,  
aby tvořila jednotný celek, jednotlivé místnosti se mohou prolínat (např. část odpočinkového salonku může být 
v prostoru výstavy apod.)

 • budova Rudolfina je památkově chráněna, do stropů a podlah by se nemělo zasahovat, v souvenir shopu  
a odpočinkovém salonku je možné připevňovat na zdi (změny by neměly být trvalé, v případě odstranění projektu 
se musí prostor uvést do původního stavu),

 • součástí návrhu je i osvětlení všech prostor,
 • celkový rozpočet na realizaci interiéru všech prostor je 1.500.000 Kč

5/2 Souvenir shop

Souvenir shop bude nabízet propagační předměty České filharmonie i další předměty se vztahem k hudbě. Na jejich 
zpracování se v současnosti pracuje se Studiem Najbrt. Cílem je udržet vkusnou nabídku kvalitních produktů, ale nabíd-
nout i doplňkové zboží, jako např. limonádu či drobné občerstvení. Do budoucna se uvažuje například i o vlastní kolekci 
šperků a doplňků. 

Požadavky na interiér souvenir shopu:
 • interiér by měl atraktivně odprezentovat širokou škálu produktů od šperků, triček, CD až po větší objekty  

- předpokládáme následující předměty:
 • klasické merchandising produkty: CD, vinylové desky, publikace, pohlednice, plakáty, placky,  

plátěné tašky, trička, ponožky, hrnky, sešity, diáře, tužky, dopisní papíry, vějíře,
 • vlastní kolekce šperků a doplňků
 • občerstvení: káva, limonáda, med ze střechy Rudolfina, Filharmonické víno,

 • systém osvětlení má podpořit prezentaci produktů. 

5/3 Výstava

Výstava bude umístěna v předsálí Dvořákova sálu (prostor mezi hlavním vstupem a sálem). Má návštěvníky seznámit  
s historií budovy Rudolfina, nabídne několik vhledů do historie budovy, jejíž osudy svědčí o významu mecenášství, kráse 
a účelnosti architektury, síle hudby a obrazů, ale také o soužití a soupeření Čechů a Němců, budování parlamentarismu 
a střetu demokracie s diktaturou. Součástí budou i dějiny a současnost České filharmonie. Rozsah textu bude maximálně 
10 normostran v českém a 10 normostran v anglickém jazyce. Předpokládáme také využití cca 25 historických fotografií 
a dokumentů. Více informací o výstavě najdete v Koncepci expozice o historii Rudolfina v příloze č. 3.

Požadavky na architektonické řešení výstavy:
 • výstava musí být mobilní a jednoduše přemístitelná (prostor předsálí se často kvůli pronájmům upravuje),
 • výstava musí být samostojná a nezasahovat do zdí, sloupů či stropu,
 • výstava může zasahovat i do odpočinkového salonku a souvenir shopu,
 • rozmístění výstavy nesmí bránit návštěvníkům v pohybu do souvenir shopu či do odpočinkového salonku,  

naopak by ho měl podpořit, večer nesmí bránit vstupu do Dvořákovy síně,
 • systém osvětlení pro prezentaci výstavy,
 • v prostoru výstavy musí být místo pro prezentaci programu České filharmonie v podobě letáků a brožur, které 

si návštěvníci mohou odnést s sebou.

5/4 Odpočinkový salonek

Zadání pro řešení interiéru odpočinkového salonku je volné, návrh může přijít s dalším nápadem, jak ho využít. Základní 
myšlenkou je vytvořit z něj relax zónu. Je obsahově propojen se souvenir shopem (lze si zde poslechnout hudbu či 
prohlédnout knihy, které jsou v shopu v prodeji), zároveň je možné umístit sem část výstavy.

Požadavky na interiér odpočinkového salonku:
 • salonek má nabídnout návštěvníkům prostor pro relaxaci, poslech hudby a čtení knih,
 • má zahrnovat místo k sezení pro cca 5 lidí, knihovničku, vybavení pro poslech hudby a hezký prezentační  

systém pro přehled tištěných programů České filharmonie (rozměr DL a A5).
 • prostor je často pronajímán externím subjektům pro číši vína během přestávky koncertu, případně jako tiskové 

centrum pro festivaly (Dvořákova Praha, Pražské Jaro), dispozice by proto měla být řešena tak, aby zde buď 
mohlo pohodlně pobývat cca 20 lidí, nebo tomu prostor šel uzpůsobit (dočasným odstěhováním nábytku jinam).



6. SEZNAM MATERIÁLŮ K ODEVZDÁNÍ

a) Grafická část - bude obsahovat zejména:
 1) 1 panel formátu B1 s grafickým zobrazením návrhu konceptu interiéru vstupních prostor (představení celkové  
 koncepce, výběr materiálů, práce s prostorem - způsob zobrazení necháváme na soutěžících (zákres do fotky,  
 axonometrie....); a stručným textem o konceptu interiéru
 2) listy ve formátu A3 s následujícími návrhy:
  a) půdorys celého prostoru (souvenir shop, odpočinkový salonek, předsálí s výstavou)
  b) vizualizace interiéru souvenir shopu a odpočinkového salonku do fotografie (fotografie najdete 
  v příloze č. 3, pro vizualizaci souvenir shopu můžete použít fotografii identického, ale zrcadlově obráce- 
  ného prostoru odpočinkového salonku)
  c) vizualizace umístění výstavy v předsálí z perspektivy návštěvníka
  d) návrh výstavního panelu či jiného nosiče včetně konceptu grafického řešení

Fotografie prostoru, které mohou být použity pro vizualizace, jsou k dispozici v příloze č. 5. Architektonické plány, které 
jsou v tuto chvíli k dispozici, jsou pouze orientační. Přesné měření bude provedeno ve spolupráci s vítězem soutěže.

b) Další součásti
 3) vysvětlující text k předloženému návrhu o maximální délce 2 strany A4. Součástí textu bude:

 • vysvětlující text ke konceptu interiéru,
 • popis použitých materiálů,
 • odhad celkové ceny realizace interiéru,
 • popis fungování řešení výstavy - jak se bude chovat ve složeném stavu, možnosti pro přemístění.

 4) USB flash disk, případně CD či DVD se všemi soutěžními návrhy ve formátu PDF v tiskové kvalitě
 5) podepsaná a a vyplněná přihláška (příloha č. 1)
 6) doklad o oprávnění k podnikání v prosté kopii (v případě firmy Výpis z obchodního rejstříku, v případě
     OSVČ živnostenský list).

7. POROTA SOUTĚŽE

Soutěžní návrhy v obou kolech posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:

Členové poroty s hlasovacím právem:

Zástupci České filharmonie:
MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel
Mgr. Michal Medek, obchodní naměstek  
Ing. arch. Lukáš Duchek, architekt, vedoucí oddělení investic a správy Rudolfina
Ing. Lenka Čápová, oddělení marketingu ČF

Nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
Maja Ošťádalová, oddělení marketingu Galerie Rudolfinum

Členové poroty s hlasem poradním: 

Mgr. Robert Hanč, generální manažer  
Ing. Ondřej Matyáš, PhD., ekonomicko-provozni namestek
Mgr. Jakub Jareš, Ph.D., autor výstavy v předsálí
Ing. Michaela Půlpánová, památkový odbor

V případě potřeby budou členové poroty zastoupeni zástupci s adekvátní odborností.
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Účastníci doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené: 
„Česká filharmonie - soutěž - neotvírat“ na adresu: CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1. 
 
Obálku je možno doručit prostřednictvím doručovací služby nebo osobně.
 
Návrhy je možné odevzdat do 24. 1. 2019 do 13:00 (při využití některé z poštovních služeb se za odevzdání považuje 
datum a čas reálného doručení, údaj na podacím razítku nerozhoduje). Soutěžní návrhy doručené po uvedeném  
termínu nebudou přijaty k hodnocení.



8. KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY

V průběhu celé soutěž se účastníci mohou s dotazy obracet na e-mail: kamila.matouskova@czechdesign.cz.
Došlé dotazy a odpovědi na ně bude organizátor soutěže postupně zveřejňovat na stránkách soutěže a zároveň zasílat 
všem účastníkům soutěže emailem.

Dotazy musí být doručeny nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Na dotazy doručené  
po této lhůtě není organizátor povinen odpovědět.

9. PROHLÍDKY PROSTOR

Pokud budete mít zájem o individuální prohlídku, souvenir shop a prostor pro výstavu jsou volně přístupně ve všední 
dny od 10 do 18 hodin. Odpočinkový salonek je možné prohlédnout si skrze prosklené dveře. Přístup do něj je možné 
po telefonické dohodě s Lenkou Čápovou (mob.: 737 463 568).

10. PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Účastník odevzdáním soutěžního návrhu stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito soutěžními pravidly a všemi jejich 
přílohami včetně smlouvy o dílo a licenční smlouvy, je si jich vědom a zavazuje se je dodržovat. Účastník je oprávněn 
odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem jeho vlastní tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu 
autorů, kteří s užitím návrhu pro účel soutěže souhlasí.

Účastník garantuje, že vytvořením soutěžního návrhu a jeho užitím pro účel soutěže nezasáhl neoprávněně do jakýchkoli 
práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících s právem autorským ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním soutěžního návrhu účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením 
a užitím díla. Použití cizího písma v grafickém návrhu je dovoleno za podmínky uvedení autora písma a informace 
o licenčních podmínkách jeho případného využití.

V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení odpovídá účastník za veškerou újmu, která by tím vyhlašovateli 
nebo organizátorovi vznikla.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, organizátora, členové poroty a osoby jim blízké. Vyhlašovatel 
i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části.

Účastník je srozuměn s tím, že zaslaný soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem  
(Česká filharmonie) i organizátorem (CZECHDESIGN.CZ) zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, 
archivním a propagačním, a to odpovídajícími způsoby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění 
se uděluje jako opravňující, bezúplatné, bez časového, místního, technologického a množstevního omezení, není-li mezi 
účastníky a vyhlašovatelem sjednáno jinak. Návrh může být vyhlašovatelem i organizátorem dále poskytnut a ke stejným 
účelům užit třetí osobou.

Výslovně se uvádí, že pokud zvítězí, resp. pokud bude realizován, návrh kolektivu autorů, bude skicovné a odměna za 
dopracování následné zakázky předáno jednomu zástupci kolektivu (resp. bude uzavřena smlouva o dílo a licenční 
smlouva se zástupcem kolektivu), jehož jméno bude uvedeno v přihlášce, která je přílohou č. 1 těchto pravidel a dolože-
no příslušnými zmocněními před uzavřením smlouvy.

Účastníci odesláním soutěžního návrhu souhlasí s komunikací formou elektronické pošty/telefonu. Vyhlašovatel ani organi-
zátor nenese odpovědnost v případě, kdy nebude možné vítěze soutěže úspěšně kontaktovat na e-mailové adrese  
a/nebo mobilním telefonním čísle, které byly uvedeny v přihlášce do soutěže z důvodů na straně této osoby, zejména 
pro nesprávnost či nefunkčnost e-mailové adresy a/nebo mobilního telefonního čísla. Organizátor ani vyhlašovatel sou-
těže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
Účast v soutěži nepodléhá žádnému poplatku. Výherci jsou povinni vypořádat své daňové povinnosti, pokud jim
v souvislosti s obdržením skicovného vzniknou.

Po vyhlášení vítěze soutěže bude mezi vyhlašovatelem a vítězem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva, která 
bude zveřejněna v Registru smluv, zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb.
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http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-na- reseni-interieru-souvenir-shopu-a-vstupnich-prostor-Rudolfina


Zápisy z hodnocení poroty stejně jako soutěžní návrhy budou vyhlašovatelem archivovány.

Soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje se zpracovávají k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí 
v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však 
na 3 roky od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby je správce (kterým je v daném případě vyhlašovatel), resp. zpracovatel 
(kterým je v daném případě organizátor), povinen neprodleně veškeré poskytnuté osobní údaje zlikvidovat v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě podání písemné 
přihlášky do soutěže a na základě elektronické komunikace, prostřednictvím kterých je subjekt údajů sdělí organizáto-
rovi soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v archivu a v elektronické 
databázi správce, popř. zpracovatele. Veškerá data jsou ukládána v listinné i digitální formě. Požádá-li účastník soutěže 
o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže má právo požádat správce nebo zpracovatele o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů.

Tato pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách organizátora
soutěže www.czechdesign.cz.

11. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit před nejzazším termínem pro odevzdání soutěžních návrhů.  
V tomto případě bude každému vyzvanému účastníkovi soutěže vyplacena jednorázová odměna ve výši 15.000 Kč na 
základě předložení rozpracovaného návrhu a vystavené faktury. Pokud bude soutěž z jakéhokoli důvodu zrušena po 
termínu pro odevzdání soutěžních návrhů, bude vyplaceno skicovné ve výši 20.000 Kč všem účastníkům soutěže, kteří 
svůj kompletní návrh odevzdali.
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12. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tato pravidla byla schválena v konečném znění vyhlašovatelem a celou porotou soutěže včetně všech příloh.

.........................................................
MgA. David Mareček, PhD.

.........................................................
Mgr. Michal Medek

.........................................................
Ing. arch. Lukáš Duchek

.........................................................
Ing. Lenka Čápová

.........................................................
Ing. arch. Jan Mach

.........................................................
Mgr. Jana Vinšová

.........................................................
Maja Ošťádalová

13. SEZNAM PŘÍLOH

 1. Přihláška a čestné prohlášení
 2. Návrh smlouvy o dílo
 3. Koncepce expozice o historii Rudolfina
 4. Plány Rudolfina
 5. Obrazová příloha
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