Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajskou
hospodářskou komorou v Plzeňském kraji, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů (dále jen „Pořadatel soutěže“)
vypisují pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora statutárního města Plzeň

18. ročník veřejné soutěže
STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Podmínky soutěže
I. Preambule:
Soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury
Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace až po řemeslný detail.
Soutěž je určena pro stavby realizované na území Plzeňského kraje bez ohledu na místo registrace realizátorských
subjektů.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech kategorií uvedená do provozu nebo
zkolaudovaná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na
internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz.

II. Soutěžní kategorie
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Novostavby budov
Rekonstrukce budov
Stavby pro bydlení
Dopravní a inženýrské stavby
Průmyslové stavby
Sportovní a volnočasové stavby
Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

III. Porota a kritéria soutěže
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje sedmičlenná odborná nezávislá porota, jmenovaná na návrh
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže, která rozdělí přihlášené stavby do soutěžních kategorií.
Členové poroty:
Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů;
Ing. Milan Froněk - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka – architekt mimo Plzeňský kraj;
Ing. arch. Vladimíra Leníčková – architektka mimo Plzeňský kraj;

Ing. arch. Miloslav Michalec – Plzeňský kraj;
Ing. arch. Edita Míková – Město Plzeň;
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Změna jmenného složení poroty vyhrazena.
Jednotlivé přihlášené stavby budou porotou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
• architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
• celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
• původnost řešení
• kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
• další přínos stavby (technická invence zejména v kategorii D, mimořádnost a funkčnost řešení,
veřejná prospěšnost apod.)

IV. Udělované ceny
Porota po posouzení a zhodnocení staveb vyhlásí NOMINACE NA TITUL „STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO
KRAJE 2020“. Nominace budou zveřejněny na internetových stránkách www.stavbarokuPK.cz včetně
nominačního hodnocení poroty a formou tiskové zprávy s časovým předstihem oznámeny médiím.
Počet nominací v jednotlivých kategoriích není omezen.
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, který se uskuteční dne 9. září 2021 v Měšťanské besedě
v Plzni (v případě platnosti vládních opatření omezujících pořádání společenských akcí proběhne
vyhlášení výsledků on-line) porota udělí TITUL „STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020“, který může
obdržet na základě písemného zdůvodnění poroty v každé kategorii pouze jedna stavba z nominovaných.
Porota má právo titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020 neudělit.
Porota je oprávněna na základě písemného zdůvodnění jedné stavbě ze všech nominovaných staveb bez
ohledu na soutěžní kategorii:
• udělit Cenu poroty a Zvláštní ocenění poroty
• doporučit udělení Ceny hejtmana Plzeňského kraje, Ceny primátora města Plzně, Ceny Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, Ceny Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Ceny Krajské hospodářské
komory.
Na základě výsledků hlasování veřejnosti na www.stavbarokuPK.cz bude jedné z nominovaných staveb na
Slavnostním galavečeru předána Cena veřejnosti.
Přihlašovatel stavby je oprávněn používat nominaci a další udělená ocenění pro své referenční, reklamní a
propagační účely. V případě rozhodnutí přihlašovatele stavby, která získala titul STAVBA ROKU
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020, přihlásit oceněnou stavbu do celostátní soutěže Stavba roku, je udělení
titulu spojeno s finančním příspěvkem na úhradu části přihlašovacího poplatku v roce 2020.

Pořadatel soutěže, veden snahou propagovat kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy,
které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, vyhlásí a předá na slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. Cena může být vybrána jak ze staveb přihlášených do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, tak ze staveb, stavebních projektů a technologií
samostatně přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. Vyhlášení
ceny bude předcházet zveřejnění staveb nominovaných na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. První
tři ocenění v Ceně ČKAIT Plzeňského kraje 2020 postoupí do celostátní Ceny inženýrské komory.
Udělené ceny budou po vyhlášení zveřejněny v médiích, na internetových stránkách
www.stavbarokuPK.cz a prostřednictvím panelové výstavy umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách.

V. Přihlášení do soutěže
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2020 je veřejně vyhlášena po tiskové konferenci dne 23. května
2021 a od tohoto data začíná přihlašování do soutěže. Termín uzávěrky přihlášek je 21. května 2021 v
15.00 hodin.
Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného
stavebního díla a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka. Přihlašovatel ručí za správnost a
pravdivost všech údajů uvedených v přihlášce a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a
autorských práv.
Pořadatel soutěže má právo zveřejnit informace obsažené v přihlášce a jejích přílohách v médiích,
včetně internetu a sociálních sítí a prezentovat je na výstavách v ČR i v zahraničí bez jakéhokoliv nároku
na honorář nebo úhradu nákladů přihlašovatelem.
K přihlášení je třeba doložit řádně vyplněnou přihlášku obsahující údaje o stavbě a stavebním tvůrčím
týmu, včetně všech požadovaných příloh a výkresové a fotografické dokumentace. Dále je třeba doložit
úhradu prezentačního poplatku.
Prezentační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla jedním přihlašovatelem činí 9 000 Kč +
21% DPH; v případě přihlášení stavby městem, obcí nebo neziskovou organizací je poplatek 4 500 Kč +
21% DPH. V případě dvou přihlašovatelů jednoho stavebního díla poplatek činí 7 000 Kč + 21% DPH
za každou přihlášku; v případě tří a více přihlašovatelů jednoho stavebního díla poplatek činí 6 000 Kč
+ 21% DPH za každou přihlášku. Tento poplatek musí být uhrazen ke dni podání přihlášky nejpozději
v termínu uzávěrky přihlášek. Na základě přihlášky stavby do soutěže a uhrazení příslušného poplatku
bude přihlašovateli zaslán daňový doklad o zaplacení prezentačního poplatku. Prezentační poplatek je
nákladovou položkou.
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno zaslat elektronicky nejpozději do 21.
5. 2021 na adresu organizátora soutěže (MAX event. s.r.o., Plzenecká 71, 326 00 Plzeň, kontaktní
osoba: Ingrid Havránková, tel: 725 745 788, ingrid@maxevent.cz)

