
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 
Všeobecné podmínky a pravidla soutěže 
 
Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná  pravidla, 
na jejichž základě bude probíhat soutěž Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu, 
provozovaná na webovém serveru Provozovatele.  
Vztahy Pořadatele, resp. Provozovatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami. 
 
1. Definice pojmů 

1.1. Pořadatelem soutěže Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu (dále jen Soutěž) je 
Obec architektů z.s. se sídlem Betlémské náměstí 169/5a - Staré Město, 110 00 Praha 1, 
IČO 004 69 513, zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl L, Vložka 
číslo 607 (dále jen „Pořadatel“) (více na: https://www.grandprixarchitektu.cz/ ) 

1.2. Provozovatelem soutěže je společnost MG Trade and Services s.r.o., se sídlem 
Korunní 2569/108, 101 00 Praha, Česká republika, IČO 08588856, zapsaná v obchodním 
rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka číslo 320876 (dále jen „Provozovatel“). 

1.3. Soutěž je „hrou“ ve smyslu ustanovení § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
1.4. Provozovatel provozuje pro účely aktivní prezentace Soutěže sociální síť na URL adrese: 

https://www.grandprixarchitektu.cz/ a jeho jazykových mutacích (dále jen „Sociální síť“). 
1.5. Soutěžícím je fyzická osoba, která je řádně zaregistrovaná na příslušném serveru/ serverech 

Provozovatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. 
1.6. Soutěžícím se stává Uživatel, který během doby trvání Soutěže uloží/umístí minimálně 1 

projekt na Sociální síť do soutěžní kategorie, na Sociální síti vyplní povinné informace a jeho 
profil byl řádně schválen Provozovatelem. Projekt Provozovatel schválí obvykle do dvou (2) 
pracovních dnů, v případě nesrovnalostí kontaktuje uživatele, a pokud jsou nesrovnalosti 
odstraněny, je profil schválen obvykle do dvou (2) pracovních dnů. 

1.7. Výhercem Soutěže je Uživatel, který splnil podmínky dané soutěže, tj. umístil se v rámci 
vyhlášené soutěže v daném výherním pořadí. Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena v 
zadání příslušné soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže. 

1.8. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Provozovatelem 
na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek. 

1.9. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže. 
1.10. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže. 

 
2. Obecná pravidla 

2.1. Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními 
podmínkami. 

2.2. Soutěž je otevřena všem českým i zahraničním architektům, projektantům a výtvarníkům, 
jejichž dílo bylo realizováno na území České republiky v uplynulém roce. Uplynulým rokem se 
rozumí kalendářní rok před rokem, ve kterém je vyhlášen aktuální ročník soutěže. 

2.3. Soutěž je otevřena všem českým i zahraničním zahradním architektům, projektantům a 
výtvarníkům, jejichž dílo bylo realizováno na území České republiky v uplynulých 3 letech. 
Uplynulé 3 roky se rozumí 3 kalendářní rok před rokem, ve kterém je vyhlášen aktuální ročník 
soutěže. 

2.4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky 
členů poroty a osob, které se podílely na přípravě soutěže, zaměstnanci Provozovatele a jejich 
rodinní příslušníci. Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani návrhy 
podanými mimo soutěž. 

2.5. Ze soutěže jsou vyloučeny projekty, jež byly přihlášeny v minulém ročníku. 
 
3. Práva a povinnosti Provozovatele 

3.1. Provozovatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od 
ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, nebo telefonicky na kontaktní údaje, které byly 
uvedeny při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Provozovatele. 

3.2. Provozovatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v 
provozovně Provozovatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním 
převzetím výhry Výhercem. 

3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, 
případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. 



3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v 
případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných 
vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. 

3.5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů 
a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Provozovatele. V takovém 
případě si Provozovatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. 
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. 

 
4. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, 
neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném 
termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány 
pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny. 

 
5. O Soutěži 

5.1. Posláním soutěže je prezentace současné kvalitní architektury, vznikající v České republice, 
široké veřejnosti. 

5.2. Soutěž má několik kategorií, které jsou zveřejněny na webu Provozovatele při každém 
vyhlášení ročníku soutěže. 

5.3. Soutěž má několik částí: Vyhlášení soutěže a přihlašování projektů, online 1. kolo porotování, 
vernisáž, prezentace projektů před odbornou porotou, Grand Prix Architektů Festival (GPAF), 
2. kolo porotování, galavečer Grand Prix Architektů.  

5.4. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném 
složení, ale vždy v ní zasedají čtyři zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské 
republiky a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec. 

5.5. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou 
získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník, díky němuž mohlo vzniknout mimořádné 
architektonické dílo, může být odměněn cenou pro investora. 

5.6. Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné 
celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné. 

5.7. Pro účast v soutěži se soutěžící musí zaregistrovat a poskytnout následující informace: 
5.7.1. Souhlas s pravidly a podmínkami soutěže 
5.7.2. Jméno a příjmení 
5.7.3. Titul 
5.7.4. Pracovní pozice 
5.7.5. E-mailová adresa a telefonní číslo 
5.7.6. Profilová fotografie 
5.7.7. Adresa 
5.7.8. Potvrzení o autorských právech 

5.7.8.1. Možnost a) Potvrzuju, že mám všechna práva k fotografiím, vizualizacím a 
materiálům použitých v mém projektu. 

5.7.8.2. Možnost b) Můj projekt obsahuje fotografie, vizualizace, nebo jiné materiály, ke 
kterým nemám výhradní právo k jejich užití a souhlasím s tím, že za účelem získaní 
soutěžní ceny jsem povinen tyto práva pro daný projekt pro Provozovatele získat. 

5.7.9.  Vyplnění detailu projektu: 
5.7.9.1. Výběr kategorii projektu 
5.7.9.2. Vyplnění projektových informací: 

o Jména autorů/ateliér 
o Název projektu 
o Místo realizace 
o Investor 
o Dodavatel 
o Datum dokončení projektu 
o Hlavní myšlenka projektu (v českém a anglickém jazyce) 
o Technické informace (v českém a anglickém jazyce) 
o Šetrnost budovy 
o Fotografie projektu – součástí je i technická dokumentace 

5.8. Po registraci soutěžící obdrží editační link, na základě, kterého se po dobu trvání soutěže může 
přihlásit k svému účtu za účelem: 

5.8.1.  editace projektu; 



5.8.2.  smazání projektu; 
5.8.3.  přidání nového projektu. 

5.9. Soutěžící může zadat neomezeny počet projektů do jedné nebo více kategorii. 
5.10. Soutěžní účty budou po ukončení soutěže přesunuty do galerie Provozovatele a 

soutěžní projekty nebudou mít možnost editace, nebo mazání dle zadaných přihlašovacích 
údajů. 

5.11. Registrace, přihlášení do soutěže i hlasování poroty jsou možné a platné pouze v době trvání 
Soutěže. 

 
6. Jazyk soutěže 
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být 
vyhotoveny v českém jazyce, a údaje o projektu i v anglickém jazyce. Prezentace projektů před porotou 
bude probíhat v českém a anglickém jazyce. 
 
7. Kritéria hodnocení 
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí ́ významnosti 
následovně: 

7.1. kvalita urbanistického řešení; 
7.2. kvalita architektonického a provozně-funkčního řešení; 
7.3. efektivnost konstrukčního řešení a energetického konceptu z pohledu investičních a provozních 

nákladů. 
 
8. Hodnocení porotou 

8.1. Návrhy budou dle stanovených kritérií hodnoceny porotou na základě znalostí a zkušeností 
jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. 
Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí 
v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení. 

8.2. Přesné datum konání hodnotících zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže. 
8.3.  Přesné datum prezentace projektů přihlašovatelem bude stanoveno v průběhu soutěže. 

 
9. Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 
Pořadatel, ani Provozovatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži. 
 
10. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel 

10.1. Autorům soutěžních návrhů zůstávají jejich autorská práva, mohou své soutěžní návrhy 
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě. 

10.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a 
vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků. 

10.3. Oceněné a odměněné návrhy zůstávají majetkem účastníka. Autoři těchto návrhů 
udělují Pořadateli a Provozovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže a 
následné propagaci na serverech Provozovatele. Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely, 
než které jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení 
autorů. 

 
11. Autorské právo 

11.1. K jakékoliv vložené fotografii, realizaci, vizualizaci či návrhu na Sociální síť musí mít 
uživatel autorské práva. 

11.2. Uživatel odpovídá za případné i neúmyslné porušení jakýchkoliv (vlastnických, 
autorských, osobnostních apod.) práv třetích osob. Uživatel prohlašuje, že 
uložením/umístněním fotografie, vizualizace, návrhu na Sociální síť neporušuje jakékoliv práva 
třetích osob. 

11.3. Uživatel prohlašuje, že má k fotografii, vizualizaci, návrhu jakožto autorským / 
uměleckým dílem a/nebo jejich jednotlivým prvkům a částem plné a neomezené autorské 
právo a že je oprávněn s tímto dílem neomezeně disponovat a poskytovat k němu licenci. 

11.4. Uživatel odpovídá za veškerou škodu, která Provozovateli vznikne v důsledku toho, 
ukáže-li se prohlášení uživatele dle tohoto odstavce nesprávné či neúplné a zavazuje se, že 
vyrovná případné nároky jiných autorů, tvůrců a jiných třetích osob a uhradí veškerou škodu a 
související náklady, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení uživatele 
Provozovateli vznikla. 

 



12. Výhry 
12.1. Výhry budou zveřejněny na stránkách Soutěže v průběhu Soutěže, nejpozději do 

vyhlášení výsledků soutěže. 
12.2. Výherní listina (seznam výherců) bude po ukončení Soutěže vystavena na stránkách 

Sociální sítě, dalších portálech a na profilu sociální sítě Facebook Provozovatele. 
12.3. Výhry budou výhercům odevzdány nejpozději do třech měsíců od ukončení soutěže. 

 
13. Ochrana osobních údajů 

13.1. Registrací do Soutěže uděluje každý uživatel Portálu svůj výslovný souhlas s pravidly 
Soutěže. Od každého uživatele je dále požadován jeho výslovný souhlas v souvislosti se 
zpracováním a ochranou osobních údajů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších obecně závazných právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů, a to mj. souhlas: 

13.1.1. ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu osobních údajů uvedených při registraci, 
a fotografie, vizualizace či návrhu vloženého do Soutěže, pro prezentační a 
marketingové účely Provozovatele a spolupracujících subjektů. Soutěžící uveřejněním 
fotografií potvrzuje, že je oprávněn je uveřejnit a odpovídá za to, že neporušují práva 
třetích osob, neodporují právním předpisům a dobrým mravům 

13.1.2. využít e-mailovou adresu a další poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu 
pro potřeby zasílání tzv. obchodních sdělení – newsletterů a direct mailů ve smyslu 
ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

13.2. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Uživatel bere na vědomí, že dle obecně 
závazných právních předpisů je poskytnutí osobních údajů uživatele dobrovolné. Uživatel svůj 
souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele odvolat.  

13.3. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby 
(subjektu údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefonní 
číslo, e-mail), údaje o poloze, informace z fotografií a kamerových záznamů, 
sociodemografické údaje (vzdělání, zaměstnání) nebo údaje o jeho chování a preferencích. 

13.4. Pořadatel a Provozovatel dodržují veškeré povinnosti, které pro něho vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s ochranou osobních údajů, zejména Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

13.5. Další informace týkající se ochrany osobních údajů uživatelů jsou uvedeny v 
Informačním memorandu, umístěném na internetových stránkách 
http://www.obecarchitektu.cz. 

 
14. Další ujednání 

14.1. Provozovatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení 
potvrzení, oznámení o výhře a výher, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, či jiným 
způsobem. 

14.2. Výhry v Soutěži dle § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nelze 
vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích. Nepřevzaté výhry 
propadají Provozovateli. 

14.3. Provozovatel si vyhrazuje právo úprav a změn pravidel Soutěže včetně práva Soutěž 
kdykoliv zrušit bez udání důvodů a náhrady. Ve sporných případech si Provozovatel vyhrazuje 
právo rozhodnout s konečnou platností. Vyobrazení a popis výher je pouze ilustrativní. 

14.4. Provozovatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících v případě, že by tento 
porušoval práva třetích osob a/nebo pravidla Soutěže nebo byl z této činnosti důvodně 
podezřelý, který by získal nebo se snažil získat výhru podvodným jednáním, jednáním v 
rozporu s dobrými mravy případně jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno a pověst 
Provozovatele, či Provozovateli způsobit jakoukoliv škodu, a to bez náhrady nákladů či škody, 
která by vyloučením mohla tomuto vzniknout. 

 
15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními 
předpisy České republiky. Uživatel Serverů Provozovatele svou registrací potvrzuje, že byl s 
nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit. 



15.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních 
podmínek. V tomto případě Provozovatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech. 

15.3. Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 28.2.2022 


