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Chtěl bych se zeptat, jestli se mohu jako student účastnit soutěže. Jsem Student 3 ročníku bakalářského studia na ČVUT, 
fakultě stavební, obor Architektura a stavitelství. Rád bych se účastnil, z vlastní zkušenosti vím že situace na vítězném 
náměstí není ideální a rád bych se zúčastnil soutěže a ukázal svoje řešení problému. 
Podle bodu 4.1.2 písm. b) soutěžních podmínek musí být účastník soutěže autorizovaným architektem v oboru architektura 
nebo autorizovaným architektem se všeobecnou působností podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) anebo § 4 odst. 4 zákona č. 
360/1992 Sb. 
Současně upozorňujeme na bod 4.2.4. soutěžních podmínek, podle kterého může účastník splnit podmínky autorizace 
prostřednictvím třetí osoby. 
 
Is it possible to participate in the competition if I’m a student of the 3rd year of Bachelor Studies at ČVUT, Faculty of Civil 
Engineering, the field of Architecture and Civil Engineering? 
According to section 4.1.2 of competition conditions a competition participant must be an authorized architect in the field 
of architecture or an authorized architect of general scope pursuant to the provisions of § 4 paragraph 2 letter a) or § 4 
paragraph 4 of Act No. 360/1992 Coll. 
We also call attention to section 4.2.4. of competition conditions. The participant may demonstrate the prerequisity of 
authorization through another entity. 
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Webové stránky soutěže Vítězné náměstí obsahují odkaz na stránky, které nefungují (okno hlásící error kryje text) 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911 . Chci se proto ujistit, že všechny dokumenty k soutěži 
jsou dostupné v souboru se soutěžními podmínkami.pdf a ve složce .zip se soutěžními podklady. 
Veškeré soutěžní podklady jsou obsaženy v dokumentu .pdf soutěžní podmínky a ve složce .zip soutěžní podklady. Jsou 
uloženy rovněž na odkazu http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti.  
Současně upozorňujeme na dokumenty „Vysvětlení soutěžních podmínek“, které jsou průběžně aktualizovány. 
 
The Victory Square competition website has provided a link to a website that is not working (there is an error on the 
page that covers the text) https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911. So I'm writing to confirm if 
all the provided documents are those accessible in Competition Conditions .pdf and the Competition Material .zip folder? 
All the competition documents are provided in Competition Conditions .pdf and the Competition Material .zip folder. It is 
also possible to use this link: http://www.iprpraha.cz/competitionvictorysquare. We also call attention to the documents 
with Explanation of competition conditions, which are regularly updated. 

 
 
  
 Mgr. Ondřej Boháč 
 ředitel 
 
 …………………………………………………….. 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911
http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=183911
http://www.iprpraha.cz/competitionvictorysquare

