
 
  

 

 

Výzva  
 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019 
z programu 117D15 Podpora architektonických 

a urbanistických soutěží 
 

Dne 5. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu 
k podávání žádostí o dotaci z programu 117D15 Podpora architektonických a urbanistických 
soutěží pro podprogram: 

 117D1510 Architektonické a urbanistické soutěže obcí 

dotační titul Architektonické a urbanistické soutěže obcí 
 

Číslo výzvy 

1/2018/117D1510 

Cíl programu 

Hlavním cílem programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží (dále jen „program“) 
je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na 
uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.  

Oprávnění žadatelé 

Příjemcem dotace je obec.  

Lhůta pro podání žádosti 

5. 11. 2018 – 15. 2. 2019 (do 12:00 hodin na podatelnu MMR) 

Doručení žádosti na MMR 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na 
adrese: http://www3.mmr.cz/zad (odkaz bude zpřístupněn 5. listopadu 2018), data si uloží 
a vytiskne. Podepsaný formulář žádosti včetně požadovaných příloh doručí nejpozději do 
15. února 2019 do 12:00 hodin na MMR: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Odbor územního plánování 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
IDDS: 26iaava 

Alokace výzvy 

5 000 000,- Kč 

http://www3.mmr.cz/zad


 
  

 

 

Výše dotace 

Podpora bude poskytována až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených 
v soutěžních podmínkách, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jednu soutěž. 

Uznatelné náklady akce  

Náklady na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách. 

Pozn.: Žadatel ponese kromě nákladů na ceny a odměny ještě náklady spojené s uspořádáním soutěže, 

např. náklady na přípravu soutěže (zpracování soutěžních podmínek a podkladů, zajištění vyhlášení 

soutěže v tisku, zajištění podkladů pro soutěžící apod.), na jednání poroty, na činnost sekretáře soutěže 

a přezkušovatele či na výstavu soutěžních návrhů. Tyto náklady nejsou zahrnuty mezi uznatelné náklady 

akce. V případě, že celková částka určená na ceny a odměny v soutěži přesáhne 800 000 Kč, ponese žadatel 

i veškeré náklady na ceny a odměny nad tuto částku. 

Druh výzvy 

Kolová 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v programu v kapitole 10. 
Znění programu je nedílnou součástí této výzvy.  

Dotaci lze poskytnou obci na uspořádání architektonické nebo urbanistické soutěže, pokud:  

 vyhlašovatelem soutěže je obec;  

 jedná se o otevřenou (veřejnou) soutěž;  

 soutěž je v souladu se soutěžním řádem České komory architektů, Česká komora 
architektů ji uznala jako regulérní soutěž a vystavila doložku regulérnosti soutěže;  

 v soutěžních podmínkách jsou uvedeny předpokládané investiční náklady záměru 
včetně způsobu jejich stanovení, v případě soutěže na územní studii nebo na územně 
plánovací dokumentaci pak předpokládaná výše rozpočtových prostředků určených na 
studii či dokumentaci.  

Předmětem soutěže jsou návrhy: 

 výhradně staveb a veřejných prostranství (včetně stavebních úprav staveb a veřejných 
prostranství) financovaných z veřejných rozpočtů,   

 nebo koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či 
regulačního plánu pořizovaného orgány obce).  

Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu a zároveň potencionálního zhotovitele (jde 
o soutěž projektovou):  

 projektové dokumentace stavby, souboru staveb nebo veřejného prostranství (včetně 
stavebních úprav staveb a veřejných prostranství),  

 nebo územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného orgány obce. 

Základní povinné náležitosti žádosti 

Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v Metodickém pokynu 
k podprogramu Architektonické a urbanistické soutěže obcí pro rok 2019 - dotační titul 
Architektonické a urbanistické soutěže obcí, který je rovněž nedílnou součástí této výzvy. 



 
  

 

 

Postup při poskytování dotace 

Postup při poskytování dotace je uveden v kapitole 10 programu. 

V případě, že žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami, žadatel bude poskytovatelem 
dotace vyzván k odstranění vad ve stanovené lhůtě [§14k odst. 1) a 2) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/ ve 
znění pozdějších předpisů]. V průběhu řízení bude možné, aby poskytovatel dotace rovněž 
vyzval žadatele k doložení dalších podkladů a informací relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Podklady a informace budou doloženy ve stanovené lhůtě (§14k odst. 3 zákona 
rozpočtových pravidel). Poskytovatel dotace bude moci žadatele vyzvat k úpravě žádosti 
v souladu s §14k odst. 4 rozpočtových pravidel. 

Poskytovatel dotace bude postupovat dle §14p rozpočtových pravidel. 

Hodnocení žádostí 

Postup hodnocení žádostí je uveden v kapitole 10 programu. 

Kritéria hodnocení 

I. Místo realizace - max. počet bodů 30 

Počet obyvatel obce 1 - 2000 30 

Počet obyvatel obce 2001 - 10 000 25 

Počet obyvatel obce 10 001 - 40 000 20 

Počet obyvatel obce 40 001 - 100 000 10 

Počet obyvatel obce nad 100 000 0 

II. Kulturní hodnoty - max. počet bodů 30 

Předmět soutěže zasahuje do památkové rezervace 30 

Předmět soutěže zasahuje do památkové zóny 20 

Předmět soutěže nezasahuje do památkové rezervace ani do památkové zóny 0 

III. Financování záměru, který je předmětem soutěže - max. počet bodů 20   

Schválený rozpočet obce - vyčleněné finanční prostředky na záměr, který je předmětem soutěže 20 

Kladné usnesení zastupitelstva obce o přípravě záměru (např. rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace), 
který je předmětem soutěže 10 

Ve schváleném rozpočtu obce nejsou vyčleněny finanční prostředky na záměr, který je předmětem soutěže, ani 
neexistuje kladné usnesení zastupitelstva obce o přípravě záměru, který je předmětem soutěže 0 

IV. Obdržená dotace z programu / podprogramu - max. počet bodů 10   

Obec nikdy neobdržela dotaci z toho programu / podprogramu 10 

Obec již obdržela dotaci z toho programu / podprogramu 0 

V. Počet projektů/akcí obce přihlášených do výzvy - max. počet bodů 20 

Obec 
a) podává v dané výzvě jedinou žádost, 
b) nebo podává v dané výzvě nejméně 2 žádosti a danou žádost označila jako první preferovanou (jako první 

preferovanou lze označit jen 1 žádost) 

20 

Obec  
a) podává v dané výzvě 2 žádosti a předmětnou žádost neoznačila jako preferovanou, 
b) nebo podává v dané výzvě nejméně 2 žádosti a danou žádost označila jako druhou preferovanou (jako 

druhou preferovanou lze označit jen 1 žádost) 

10 

Obec podává v dané výzvě nejméně 3 žádosti a neoznačila danou žádost jako první preferovanou nebo jako druhou 
preferovanou 

0 

Pokud obec v dané výzvě označila jako první preferovanou žádost více žádostí a/nebo označila jako druhou 
preferovanou žádost více žádostí, žádná z žádostí obce neobdrží v této kategorii žádné body. 

0 

 V případě, že více žádostí bude mít stejný celkový počet bodů, rozhodne při výběru dřívější datum a čas doručení   
  žádosti na podatelnu MMR.  



 
  

 

 

Kontaktní osoby 

Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz 
Ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz 
Mgr. David Lenk, 224 862 136, David.Lenk@mmr.cz 
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz 
 

 

Přílohy 
 
1) Znění programu 117D15 Podpora architektonických a urbanistických soutěží  
2) Metodický pokyn k podprogramu Architektonické a urbanistické soutěže obcí pro rok 2019 - 

dotační titul Architektonické a urbanistické soutěže obcí 
 

MMR si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků. 
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