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Vyhlašovatel soutěže

2

Předmět a účel soutěže

1.1
Vyhlašovatel
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
Sídlo: Sokolská 1498//15, 120 00 Praha 2
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:
Ing. Pavel Štěpán
Tel: +420 227 090 111
E-mail: soutez@ckait.cz
IČ: 45770743
DIČ: CZ45770743

2.1
Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonického
návrhu variabilního konferenčního sálu ve dvoře ČKAIT
v Praze v ulici Sokolská 15. Konferenční sál bude určen
pro minimálně 250 posluchačů a významně tak obohatí
v současné době nedostačující prostory pro celoživotní
vzdělávání a odborné přednášky i společenské akce, jako
shromáždění delegátů, slavnostní zasedání a jiné.
Součástí návrhu je návrh jednopodlažního parkování,
ideálně v rozsahu celého dvora.

1.2
Zpracovatel Soutěžních podmínek
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
Sídlo: Sokolská 1498//15, 120 00 Praha 2
Tel: +420 227 090 111
E-mail: soutez@ckait.cz

Stavba konferenčního sálu by měla být provozně vhodně
napojena na stávající budovu ČKAIT.

1.3
Organizátor a sekretář soutěže
Ing. Dominika Hejduková
Sídlo: Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Tel: +420 227 090 226
E-mail: soutez@ckait.cz

2.2
Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit
nejvhodnější řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější
architektonický
návrh),
které
splní
požadavky
vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách
a v soutěžních podkladech.

Prostor dvora nezastavěný sálem
architektonicky zhodnocen a upraven.

bude

v návrhu

1.4
Přezkušovatel soutěžních návrhů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
Sídlo: Sokolská 1498//15, 120 00 Praha 2
Tel: +420 227 090 111
E-mail: soutez@ckait.cz
IČ: 45770743
DIČ: CZ45770743
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Druh soutěže a způsob jejího
vyhlášení

3.1
Druh soutěže
3.1.1
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako
ideová.
3.1.2
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako
architektonická.
3.1.4
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako
veřejná s omezením viz. odstavec 4.1 těchto soutěžních
podmínek.
3.1.5
Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje
jako jednokolová.
3.2
Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách fakult
stavebních a fakult architektury technických univerzit
v ČR.
Dále bude soutěž vyhlášena na internetových stránkách
České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě www.ckait.cz a na internetové
adrese Českého svazu stavebních inženýrů www.cssicr.cz.
3.3

Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků
soutěže
Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlásí
vyhlašovatel výsledky soutěže stejným způsobem, jakým
ji vyhlásil.
Do 14ti dnů po ukončení soutěže bude pro veřejnost
uspořádána výstava všech odevzdaných návrhů.
3.4
Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.
Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být
vyhotoveny v českém jazyce.
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Účastníci soutěže

4.1

Podmínky účasti v soutěži a požadovaná
kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit studenti/tky vysokých škol
oborů architektury a pozemní stavby, a to studenti
bakalářských, magisterských a doktorských studijních
oborů a absolventi těchto oborů do tří let od ukončení
studia.
Účastníci musí splňovat tyto podmínky:
A nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího
vypsání
B nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty,
sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních
návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
C nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými
partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování
předmětu soutěže a vypsání této soutěže
nebo řádných členů nebo náhradníků poroty,
sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů
nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud
tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento
požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských
a správních orgánů;
4.2
Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů
4.2.1
Účastník soutěže prokáže splnění podmínek
uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým
do obálky s identifikací autora (viz. odstavec 6.3 těchto
soutěžních podmínek) a svůj statut studenta potvrzením
o studiu nebo statut absolventa kopií diplomu.
4.2.2
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník
soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý
z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst.
4.1 písm. A až C.
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Soutěžní podklady

5.1
Soutěžní podklady poskytované soutěžícím
Soutěžní podklady budou k datu vyhlášení soutěže
bezplatně k dispozici ke stažení na internetových
stránkách www.ckait.cz a budou obsahovat:
SP.1

SP.2
SP.3
SP.4
SP.5
SP.6
SP.7
SP.8

zadání soutěže (upřesňující podmínky zadání
včetně stanovisek Úřadu městské části Praha 2
a Magistrátu hl. m. Prahy k případné realizaci
předmětu soutěže ) ( *.pdf )
katastrální mapa s vymezením hranice řešeného
území a vyznačením fotografických záběrů ( *.pdf )
fotodokumentace (12x *.jpg )
situace s řešeným územím ( *.dwg )
dokumentace stávajícího objektu ČKAIT ( *.dwg )
3D model stávajícího stavu ( *.skp )
vzor tabulky bilancí – k vyplnění základních
ukazatelů stavby ( *.xls )
soutěžní plakát – vzor grafického označení ( *.pdf )

Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavazuje
použít tyto podklady pouze pro účely své účasti v soutěži,
nevydávat je třetím osobám a řádně je zabezpečit proti
zneužití třetí osobou.
Na internetových stránkách www.ckait.cz budou také
uveřejněny odpovědi na dotazy účastníků (viz. odstavec
12.3 těchto soutěžních podmínek).
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Požadované
závazné
soutěžního návrhu

části

6.1
Grafická část
Grafická část soutěžního návrhu musí obsahovat:
A situace se zakreslením střešní krajiny navrženého
objektu i stávajícího objektu ČKAIT a celkové řešení
dvora v měřítku 1:250 (zhotoveno za pomoci podkladu
SP.4)
B půdorysy všech podlaží navrženého objektu (společně
s příslušnými půdorysy stávajícího objektu ČKAIT)
v měřítku 1:250 (zhotoveno za pomoci podkladu SP.5)
C charakteristické řezy (minimálně 2) navrženým
objektem, znázorňující napojení ke stávajícímu
objektu ČKAIT v měřítku 1:250 (zhotoveno za pomoci
podkladu SP.5)
D pohled na uliční fasádu v měřítku 1:250 (zhotoveno
za pomoci podkladu SP.5)
E nadhledová perspektivní vizualizace z jihozápadu
(zhotoveno za pomoci podkladu SP.6)
F perspektivní zobrazení (minimálně 2) podle vlastního
uvážení (zhotoveno za pomoci podkladu SP.6)
G průvodní zpráva – bude obsahovat stručné objasnění
principů navrhovaného řešení, které předložený
soutěžní
návrh
charakterizují
po
stránce
architektonické, konstrukční a materiálové; rozsah
textu nesmí přesáhnout 2000 znaků
H tabulka s bilancemi navrženého objektu (zhotoveno
za pomoci podkladu SP.7)
I
další výkresy či schémata podle uvážení
Grafická část bude provedena v 1 formátu 700x1000mm
(B1) orientovaném na výšku a bude označena způsobem
uvedeným v odst. 7.1 těchto soutěžních podmínek
(podle podkladu SP.8).
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6.2

Obálka s identifikací autora

Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
A soutěžní kód návrhu
B údaje účastníka/ účastníků soutěže: jména autorů,
adresy autorů, vzájemný dohodnutý procentuální
podíl na ceně, číslo bankovního spojení
C čestné prohlášení účastníka/ účastníků a potvrzení
o studiu, resp. kopii diplomu podle odstavce 4.1
a 4.2.
D Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se
sekretariátem soutěže
E Štítek ve formátu 20x5cm se jmény autorů návrhu.
Štítek bude zhotoven z bílého papíru.
Tento štítek identifikuje autora návrhu pro výstavní účely
a bude po vyhlášení výsledků soutěže umístěn
vyhlašovatelem na grafickou část soutěžního návrhu
(souvisí s odst. 7.1.2 těchto soutěžních podmínek).
Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná
a bude odevzdána poštou na adresu vyhlašovatele
soutěže způsobem uvedeným v odst. 7.2.2 a 8.2 těchto
soutěžních podmínek.
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Společná ustanovení o závazných
náležitostech úpravy soutěžního
návrhu

7.1
Závazné označení návrhu a jeho částí
7.1.1
Grafická část soutěžního návrhu uvedená v odst.
6.1 těchto soutěžních podmínek bude v pravém dolním
rohu opatřena rámečkem 5x5 cm pro identifikační kód
návrhu, který si účastník zvolí a sám jej do rámečku
umístí (dle podkladu SP.8).
7.1.2
Grafická část soutěžního návrhu uvedená v odst.
6.1 těchto soutěžních podmínek bude v levém dolním
rohu opatřena rámečkem 20x5 cm pro umístění štítku se
jménem autora (dle podkladu SP.8).
7.1.3
Grafická část soutěžního návrhu uvedená v odst.
6.1 těchto soutěžních podmínek bude v dolní části
uprostřed označena názvem soutěže tj. „Variabilní
konferenční sál ČKAIT“ (dle podkladu SP.8)
7.2
Podmínky anonymity soutěžního návrhu
7.2.1
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto
žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně
uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí
obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která
by mohla vést k porušení anonymity.
7.2.2
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity bude
elektronické odevzdání soutěžního návrhu probíhat
pouze přes úschovnu (podle odst. 8 těchto soutěžních
podmínek) a bude uvedena následující elektronická
adresa odesílatele:
soutez@ckait.cz
7.2.3
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity
odesílatele bude na obálce s identifikací autora uvedena
jednotná adresa odesílatele:
ČKAIT
Sokolská 15
120 00 Praha 2
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Způsob
návrhů

odevzdání

soutěžních

8.1
Grafická část soutěžního návrhu bude odevzdána
v elektronické podobě přes úschovnu (např.
www.uschovna.cz ), a to do dne 23. května 2016 (včetně
tohoto data).
Soutěžící tak odevzdá:
Grafickou část – soutěžní plakát ve formátu *.pdf
(při kvalitě 150dpi), jméno souboru:
SOUTEZ_(IDENTIFIKAČNÍ KÓD).pdf

9.2
9.2.1

c)
d)
vytištěny

na

náklad

Kritéria hodnocení

9.1
Kritéria hodnocení
Kritéria hodnocení návrhů se stanovují podle pořadí
významnosti následně:
- stavebně - architektonická kvalita návrhu
- provozní a dispoziční řešení návrhu
- hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost
zvoleného řešení

a)
b)

Email příjemce:
soutez@ckait.cz

Odevzdané návrhy budou
vyhlašovatele soutěže.

9

Důvody pro vyloučení ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy,
které:
nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže
neodpovídají formálním požadavkům těchto
Soutěžních podmínek,
nedošly v požadovaném termínu,
zřetelně ukazují na porušení anonymity.

Upozorňujeme, že plotter, kterým budou návrhy tisknuty,
pracuje v barvách CMYK, proto u soutěžních návrhů
zhotovených v barvách RGB může dojít při tisku k menším
změnám ve vzhledu barev.

9.2.2
Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní
návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky
obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je soutěžní
porota povinna vyloučit z řádného posuzování. Takové
návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž
a nemohou být oceněny.

8.2
Obálka s identifikací autora bude zaslána poštou
na adresu vyhlašovatele, a to tak, aby byla doručena
do dne 23. května 2016 (včetně tohoto data).

9.2.3
Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního
návrhu,
které
nebyly
soutěžními
podmínkami
požadovány.

Odesílatel je ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byla
obálka s identifikací autora doručena na adresu
vyhlašovatele ve stanovené lhůtě, doporučujeme proto
obálku odevzdat s předstihem.
adresa příjemce:
ČKAIT
Sokolská 15
120 00 Praha 2
8.3
Na internetových stránkách www.ckait.cz bude
průběžně informováno o obdržení odevzdaných
soutěžních návrhů uvedením identifikačního kódu
soutěžní práce a datem jejího doručení.
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10.1
10.1.1

Porota a odborní znalci
Členové poroty
Řádní členové poroty

Ing. Pavel Štěpán – předseda poroty
Ing. Karel Vaverka

11

Ceny

11.1
Ceny
1. cena se stanovuje ve výši
(slovy: třicet pět tisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši
(slovy: dvacet pět tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši
(slovy: patnáct tisíc korun českých),

35.000,- Kč
25.000,- Kč
15.000,- Kč

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Ing. Vladimíra Špačková

11.2
Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži nebudou
poskytovány.

Ing. František Mráz
10.1.2

Náhradníci poroty

Ing. Robert Špalek
Ing. Pavel Pejchal
10.2
Přizvaní odborní znalci
Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout
přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným
svolením vyhlašovatele.

11.3
Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném
rozdělení cen, popřípadě neudělení některých cen
Porota posoudí všechny soutěžní návrhy a rozdělí
vyhlášené ceny. Ve výjimečných případech, zejména
při nízké účasti anebo při prokazatelném nedostatku
návrhů hodných ceny, může porota rozhodnout,
že některé z vypsaných cen neudělí a částky na ně určené
nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. O neudělení cen
musí porota rozhodnout jednomyslně. Toto své
rozhodnutí
musí
porota
podrobně
zdůvodnit
do protokolu.
11.4
Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených
v soutěži
Ceny a odměny udělené v soutěži a přesahující částku
10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších
předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude
vyhlašovatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci
daně.
11.5
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení soutěže
o návrh před rozhodnutím poroty.
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Základní termíny soutěže

12.1

Ustavující schůze poroty
15. října 2015

12.2

Vyhlášení soutěže
23. října 2015

12.3
Dotazy
Dotazy mohou být podány do 28. března 2016
elektronicky na emailovou adresu sekretáře soutěže.
Zodpovězené dotazy porotou nebo pověřenými členy
poroty budou uveřejněny do 4. dubna 2016
na internetových stránkách vyhlašovatele.
12.4
Odevzdání soutěžních návrhů
Datum odevzdání soutěžních návrhů se všemi závaznými
částmi se stanovuje na 23. května 2016.
12.5
Konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Hodnotící zasedání soutěžní poroty bude uskutečněno
nejpozději do 7 dnů od odevzdání soutěžních návrhů.
12.6
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu
Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 14 dnů
od odevzdání soutěžních návrhů uveřejněním
na internetových stránkách www.ckait.cz
12.7
Předání cen
Ceny budou vyhlašovatelem předány při příležitosti
zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů.
12.8
Veřejná výstava
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se
předběžně stanovuje na 21. června 2016.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
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Řešení rozporů

13.1
Každý účastník soutěže může ve lhůtě 7 dnů ode
dne doručení oznámení výsledků soutěže podat
vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči
formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být
uvedeno proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele
námitky směřují, v čem je spatřováno porušení
soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
13.2
Vyhlašovatel ve spolupráci s porotou přezkoumá
podané námitky v plném rozsahu a do 14 dnů
od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné
rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv,
s odůvodněním. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede
v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel
námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném
rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení
rozhodčího řízení podle odstavce 13.3.
13.3
Nevyhověl-li vyhlašovatel námitkám podaným
podle odstavce 13.2, může stěžovatel podat návrh
na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského
soudu. Spor je poté řešen podle pravidel smírčího řádu
uvedených v Disciplinárním a smírčím řádu ČKAIT.
13.4
Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího
řízení podle odstavce 13.3 je úhrada poplatku za rozhodčí
řízení podle §41 Disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT.
13.5
Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího
řízení nesmí být rozhodnutí poroty týkající se výsledků
hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí o rozdělení
cen a odměn a stanovení jejich výše, ledaže tato
rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným
porušením podmínek formálního postupu poroty,
stanovených soutěžními podmínkami. Rozhodčí nález je
konečný.
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Klauzule o akceptování soutěžních
podmínek

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář
soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se
seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se,
že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu
dodržovat a ctít.

15.5
Protokol o průběhu soutěže
Ze zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná
osoba pověřená předsedou poroty, Protokol o průběhu
soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem předseda
nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující.

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící
souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy
a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich
rámci a v souladu s nimi.

Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy
z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení
návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných
soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů,
rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho
zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání
poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni
řádní členové poroty.
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Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány
odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito
členové výslovně požádají.

Klauzule o autorských právech
a zveřejnění soutěžních návrhů

15.1
Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva,
mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět
využít v jiném případě.

Kopii Protokolu o průběhu soutěže opatří vyhlašovatel
průvodním dopisem a zašle ji všem účastníkům soutěže
(do vlastních rukou).

15.2
Svolení k užití autorského díla pro účely této
soutěže
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem
vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují
vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely
této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly
uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno
na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné
návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny
autorům.
Vyhlašovatel bude mezi oceněnými autory hledat
partnera pro zhotovení projektové dokumentace
a navazujících výkonových fází projektových prací.
Účastí v soutěži dává zpracovatel souhlas s využitím
návrhu pro projektové přípravy, popř. realizaci stavby.
15.3
Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních
návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící
souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých
soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích
výsledků.
15.4
Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu
soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do 1 měsíce
po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech
soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto
Soutěžních podmínkách.
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Ustanovení o právních předpisech
soutěže a schválení soutěžních
podmínek

16.1
Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Soutěž o návrh byla vyhlášena v souladu se zákonem
č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
16.2
Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy
soutěžní poroty a ČKAIT
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky
odsouhlaseny všemi členy soutěžní poroty na její
ustavující schůzi a představenstvem České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Písemné doklady jsou k nahlédnutí u sekretáře poroty.
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Schválení soutěžních podmínek

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny
porotou na ustavující schůzi poroty, konané 15. 10. 2015.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními
a schváleny představenstvem ČKAIT dne 17. 9. 2015.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

12

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
tel./fax: 227 090 111, 227 090 120
www.ckait.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O splnění kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný .................................................………………..
účastník studentské soutěže o návrh „Variabilní konferenční sál ČKAIT“

tímto čestně prohlašuji, že splňuji podmínky účasti v soutěži a požadovanou kvalifikaci definované v odst.4.1
přiložených Soutěžních podmínek.

V ……………..…………………………………………….. dne ……………….……

………………………..………………………………………….
podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
VARIABILNÍ KONFERENČNÍ SÁL ČKAIT

