Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: Statut programu soutěže
STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
(Nadace ABF)
IČ 00273309

Statut programu
soutěže „Stavba roku Středočeského kraje“
pro její vyhlašování, finanční zajišťování a řízení, pro způsob
hodnocení a ocenění posuzovaných staveb a pro rozdělování
nadačních příspěvků a cen.
Čl. 1. Úvod
1. „Statut programu“ se řídí platnou legislativou ČR pro NNO a změny a doplňky
v ní se automaticky stávají součástí těchto pravidel. „Statut soutěže“ rozvíjí
statut Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (dále jen Nadace)
z 30.11.1990, nově registrovaný 28.12.1998 ve znění pozdějších změn a tvoří
jeho nedílnou součást.
2. Statut programu vychází ze zkušeností z minulé praxe a slouží jako předpis pro
vlastní jednání Nadace, pro jednání se spoluvypisovateli, partnery a dárci při
jejich zapojení do programu soutěže. Statut programu též upravuje postup pro
stanovení soutěžních podmínek, cen a nadačních příspěvků k zajištění tohoto
nadačního programu.
3. Statut programu též stanovuje okruh partnerů – spoluvypisovatelů soutěže
Stavba roku Středočeského kraje a jejich zapojení do správy a řízení
programu.
4. Statut programu rozvíjí a dále upřesňuje obecné podmínky Statutu Nadace pro
tento nadační program.

Čl. 2. Cíle programu
1. Účel nadačního programu, cíl soutěže:
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní
stavitelství a architektury a se společenským přínosem realizovaných
stavebních děl. Je určena pro stavby realizované na území Středočeského
kraje bez ohledu na územní nebo státní příslušnost projektanta, architekta
stavby a místo registrace realizačních firem. Do soutěže mohou být přihlášena
stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu v období
určeném soutěžními podmínkami.
2. Soutěž Stavba roku Středočeského kraje organizuje Nadace spolu s dalšími
spoluvypisovateli podle tohoto statutu. Ten formalizuje ověřenou praxi z téměř
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30 let organizování celorepublikové soutěže Stavba roku. Nadace je i držitelem
ochranné známky programu.
3. Spoluvypisovatelé soutěže „Stavba roku Středočeského kraje“ jsou:
 Středočeský kraj
 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 Český svaz stavebních inženýrů
 Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 Obec architektů
 Hospodářská komora České republiky - Krajská hospodářská komora
Střední Čechy
Rozsah spoluvypisovatelů může být upraven na základě dohody výše
uvedených spoluvypisovatelů.
4. Partnery soutěže jsou:
 Právnické nebo fyzické osoby, které soutěži poskytli záštitu
 Právnické nebo fyzické osoby, které ve prospěch nadačního programu
poskytli finanční, nebo nefinanční příspěvky, dary a plnění (mimo okruh
spoluvypisovatelů)
 Mediální partneři
5. Záštitu soutěži mohou udělit na základě vzájemné dohody některá
z ministerstev ČR a dalších institucí.

Čl. 3. Finanční zajištění
Způsob získání finančních prostředků a věcného a finanční zajištění programu:
1. Využití základních prostředků Nadace, výnosy z vlastního jmění nadace,
využití majetku a know how Nadace.
2. Finanční příspěvek Středočeského kraje umožňující významné snížení
registračních poplatků účastníků soutěže.
3. Dary a příspěvky finanční i nefinanční ostatních spoluvypisovatelů soutěže.
4. Registrační poplatky účastníků soutěže.
5. Příspěvky mediálních partnerů soutěže (mající většinou podobu barterových
smluv).
6. Dary a příspěvky sponzorů k zajištění realizace programu, zejména
společenského večera, vyhlášení výsledků soutěže, zajištění prostoru pro
výstavy výsledků soutěže v rámci vybraných veletrhů, prezentaci vypsání
soutěže i výsledků soutěže v časopisech, vydání katalogu soutěže (inzerenti
v katalogu), prezentaci v TV, rádiu a novinách, na Internetu, zorganizování
ankety veřejnosti a další.

Čl. 4. Orgány programu
Orgány programu jsou:
 Správní rada Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 Předseda rady programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje
 Rada programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje
 Manažer programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje
 Soutěžní porota soutěže Stavba roku Středočeského kraje
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1. Správní rada Nadace
Správní rada je statutárním orgánem Nadace a pro účely tohoto programu
zejména:
1. Schvaluje tento Statut programu soutěže Stavba roku Středočeského
kraje.
2. Na návrh spoluvypisovatelů jmenuje a odvolává radu programu Stavba
roku Středočeského kraje (každý ze spoluvypisovatelů má právo
na jednoho svého zástupce v radě, tato funkce je neslučitelná s funkcí
porotce).
3. Jmenuje ze svého středu předsedu rady programu.
4. Zajišťuje pracovněprávní vztahy se zaměstnanci.
5. Schvaluje ekonomický plán financování programu.
6. Zajišťuje samostatnou účetní evidenci pro finančně schválený program.
7. Schvaluje výroční zprávu a její zahrnutí do výroční zprávy Nadace.
2. Předseda rady programu Stavba roku Středočeského kraje
Předseda rady programu je pověřený člen správní rady Nadace (nebo její ředitel),
který zastupuje Nadaci v Radě programu.
1. Je pověřen zastupováním Správní rady Nadace v Radě programu
a zajišťuje přímý vztah mezi oběma orgány.
2. Činí tak v rozsahu svého pověření Správní radou a té se též zodpovídá.
3. Přímo řídí a kontroluje pracovníky Nadace (manažera programu a jeho
organizační tým), kteří program, jeho odbornou, hospodářskou
a organizační stránku zabezpečují.
4. Dbá na majetek a prostředky Nadace, jejich užití v programu a jejich
rozhojnění.
5. Uzavírá jménem Nadace obchodní, pracovní a další smlouvy spojené
s programem.
6. Signuje za Nadaci dokumenty spojené se soutěží.
7. Jmenuje po schválení v Radě programu porotu soutěže.
8. Vyhlašuje zásadní změny týkající se konání soutěže po projednání a
odsouhlasení Radou soutěže.
3. Rada programu Stavba roku Středočeského kraje
Rada programu se schází minimálně 2x ročně a je schvalovacím a koncepčním
orgánem soutěže, který je řízen předsedou Rady a řídí se jednacím řádem.
4. Manažer programu
Nadace jmenuje manažera programu, který zajišťuje administraci soutěže a
koordinaci realizačního týmu a jednotlivých částí soutěže.
5. Porota soutěže
1. Odbornou porotu jmenuje předseda rady programu na návrh rady
programu.
2. Členství v porotě je neslučitelné s účastí v radě programu.
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3. Členství v porotě je neslučitelné s výkonem činnosti projektanta,
dodavatele, nebo s přímým osobním výkonem činnosti stavebníka
či uživatele u přihlášené stavby. Porotce se zavazuje vykonávat svoji
funkci nestranně.
4. Odborná porota pracuje sama, nebo si může přizvat experty na
zpracování posudku.
5. Odborná porota se ve své práci řídí soutěžními podmínkami a svými
znalostmi a svědomím.
6. Porota většinou navštíví všechny posuzované stavby.
7. Při své práci využívá porota následující formy: formálně technické
posouzení manažerem programu, vlastní studium a podrobnější
studium dokumentace, návštěvy vybraných staveb, s diskusí
s následným hlasováním.
8. Porota má lichý počet členů, každý spoluvypisovatel má právo
na jednoho svého zástupce, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Porota volí ze svého středu předsedu, který řídí její jednání a pořizuje
o všech rozhodnutích poroty zápis. Ty spolu se závěrečným
doporučením a stručným zdůvodněním pro přijaté a oceněné stavby
předá radě programu ke schválení a vyhlášení výsledků soutěže.
10. Od členů poroty se očekává aktivní přístup při presentaci výsledků
jejich posuzování (při udělování cen, při presentaci výsledků v tisku,
při zpracovávání katalogu a podobně).
11. Manažera programu koordinuje a administruje práci poroty.

Čl. 5. Soutěžní podmínky a ceny
1. Soutěžní podmínky podle tohoto statutu jsou vydávány a upravovány Radou
programu každoročně a stávají se jeho nedílnou součástí. Upravují termíny
soutěže, rozsah dokumentace, registrační poplatek, ceny a plánované odměny
a závazky vypisovatelů i účastníků přehlídky.
2. Ceny a ocenění (rozsah cen a odměn stanovují roční soutěžní podmínky a je
přihlíženo při jejich udělování i k počtu a charakteru posuzovaných staveb):
a) Porota navrhuje tato ocenění:
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje
 Titul Stavba roku Středočeského kraje
 Zvláštní ceny dle podmínek soutěže
Tyto ceny navrhuje porota a schvaluje Rada programu
b) Porota doporučuje ceny:
 Cenu hejtmana/hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší
přínos Středočeskému kraji
 Cenu
hejtmana/hejtmanky
Středočeského
kraje
osobnosti
architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji na základě
doporučení porotou a následného projednání radou soutěže (v rámci
ročníku soutěže může být odbornou porotou navržena a radou
soutěže projednána k ocenění osobnost architektury / stavitelství,
která svým dílem významně přispěla k úrovni, rozvoji a propagaci
těchto oborů ve vztahu k území Středočeského kraje.)
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Ceny partnerů, kteří přispěli více jak 50 tisíci Kč (bez DPH) na rozvoj
programu
Tyto ceny doporučuje odborná porota soutěže. Tyto ceny může udělit
osoba nebo zástupce instituce, jejichž jménem je cena předávána.
c) Veřejnost hlasuje o cenu veřejnosti na webových stránkách soutěže,
případně spoluvypisovatelů soutěže, nebo kontaktně na výstavách,
konaných ve spojitosti s prezentací této soutěže.

Čl. 6. Jednací řád
Tyto zásady jednacího řádu se používají pro radu programu i soutěžní porotu
a jsou doplňovány podle specifických podmínek orgánu.
1. Plenární jednání orgánu se konají minimálně 2x ročně, vyžaduje-li to konkrétní
program i častěji.
2. Jednání svolává předseda, nebo z jeho pověření manažer programu, který
zároveň zajišťuje administrativu těchto jednání.
3. Jednání řídí předseda, nebo jím pověřený člen orgánu, který též nechává
pořídit (diktuje) zápis o průběhu jednání, výsledcích hlasování a přijatých
usneseních.
4. Jednání jsou svolávána písemně, vždy alespoň 14 dní před daným termínem a
pozvánka obsahuje program.
5. Program jednání vždy obsahuje odsouhlasení minulého zápisu, kontrolu
minulých usnesení a odsouhlasení programu vlastního jednání.
6. Závěrečné usnesení určí místo, termín a obsah konání příštího jednání.
7. Jednání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu.
8. Organizační a technická rozhodnutí jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných.
9. Schválení, jmenování poroty soutěže a rozhodnutí o udělení ocenění jsou
platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů orgánu.
10. Hlasující proti a ti co se zdrželi, mají právo, pokud o to požádají, být jmenovitě
uvedeni v zápisu včetně důvodů, které je k tomu vedly.
11. Pro přijetí rozhodnutí podle odstavce 10 je možné zbývající hlasy
nepřítomných členů zajistit předem per rolam.
12. Hlasování jsou veřejná, pokud se jeho účastníci nedohodnou jinak.
13. V případě konfliktu zájmů nebo předpokladu podjatosti k některému
z projednávaných bodů jednání tuto skutečnost dotčený člen orgánu oznámí
(přičemž není povinen zdůvodnit okolnosti) a neúčastní se projednávání
předmětného bodu, ani hlasování k němu.
14. Zápis se rozesílá všem členům orgánu, nejpozději s pozvánkou na příští
jednání.

Čl. 7. Výroční zpráva
1. Výroční zpráva o ročních výsledcích nadačního programu je publikována
samostatně a je podkladem pro výroční zprávu Nadace. Dílčí zprávy
o jednotlivých nadačních programech předkládá manažer programu
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příslušnému orgánu nadace nejméně jednou do roka, nejpozději do konce
února následujícího roku.
2. Zpráva je po projednání řídícím orgánem nadačního programu předložena
do konce března správní radě tak, aby mohla být zpracována do výroční
zprávy nadace vydávané k 30. 6.

Čl. 8. Závěrečné ustanovení
1. Obecná pravidla pro poskytování nadačních příspěvků, včetně jednacího řádu
příslušných orgánů byla projednána a schválena na zasedání Správní rady
Nadace dne 20. 8. 1999 a tvoří první dodatek Statutu Nadace. Pravidla pro
poskytování nadačních příspěvků. Tato pravidla jsou veřejně přístupnou
listinou podobně jako statut Nadace.
2. Tato pravidla upravená v plném znění pro nadační program soutěže Stavba
roku Středočeského kraje byla projednána a schválena usnesením Správní
rady Nadace a byla potvrzena předsedou správní rady Nadace.
Dne: 30. 1. 2020

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Předseda Správní rady
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
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