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 Statut Ceny Hanuše Zápala1  

 
Radní města Plzně 

 

vědomi si, že město Plzeň je dokladem kulturního architektonického a urbanistického dědictví, které musí i nadále 

rozvíjeno, 

vědomi si nezbytnosti podpořit současnou architekturu a urbanismus a umožnit tak vznik nových děl, která 

obohatí město a jeho občany, 

vědomi si nezbytnosti podpory rozvoje kritického myšlení o architektuře a urbanismu, a zvýšení informovanosti a 
poučenosti o současné architektonické a urbanistické tvorbě v povědomí veřejnosti, 

inspirováni dílem architekta Hanuše Zápala, jehož celoživotní tvorba podstatným způsobem ovlivnila úroveň 
architektury a urbanismu města Plzně, 

 

rozhodli se zřídit cenu primátora města Plzně 
 

 

CENU HANUŠE ZÁPALA 
 

 

ČLÁNEK 1 

 
ÚČEL A PŘEDMĚT UDÍLENÍ CENY HANUŠE ZÁPALA 

 

(1) Účelem a posláním udílení Ceny Hanuše Zápala (dále jen „ceny“) je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu 

reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období čtyř let a podpořit tak zájem veřejnosti a 

rozhodujících investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším 

estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu města Plzně. Účelem je 

rovněž vytvořit a udržet tradici v udělování prestižního profesního ocenění spojeného s finanční odměnou. 

Město Plzeň tak chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné 

prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností 

 

(2) Předmětem udílení ceny je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „dílo“), které  

a) je tvůrčím osobitým řešením stavby nebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), 

dispoziční, materiálový, technologický a provozní a splňující nejvyšší kritéria architektonické kvality, 

b) bylo realizováno na správním území města Plzně, 

c) bylo ukončeno a zkolaudováno v období čtyř let, tedy od 1. ledna prvního roku do 31. prosinec čtvrtého 

roku, předcházejícím ocenění s výjimkou uvedenou v odst. 5. 

 

(3) Udělení ceny je otevřeno veškerým typům novostaveb pozemních, inženýrských a technologických, které 

splňují kritéria uvedená v odstavci 2. 

 

(4) Udílení ceny musí být oficiálně vyhlášeno. 

 

(5) Poprvé může být cena udělena v roce 2006 a to pro stavbu realizovanou v období od 1. ledna 1990 do 31. 

prosince 2005. 

 

 

ČLÁNEK 2 

 

VYHLAŠOVÁNÍ UDÍLENÍ CENY HANUŠE ZÁPALA 

 

(1) Udílení ceny vyhlašuje primátor města Plzně. 

(2) Ve vyhlášení udílení ceny stanoví primátor zejména 

                                                
1   

Statut schválený usnesením Rady města Plzně č. 158 ze dne 24. února 2005 ve znění dodatku č. 1 schváleného Radou města Plzně 

usnesením č. 469 ze dne 4. května 2006 a dodatku č. 2 schváleného Radou města Plzně usnesením č. 176 ze dne 18. února 2010  a 

dodatku č. 3 schváleného Radou města Plzně usnesením č. 1161 ze dne 23. listopadu 2017. 
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a) lhůty pro podávání návrhů na nominaci, 

b) lhůty pro posouzení návrhů na nominaci z hlediska naplnění podmínek stanovených tímto statutem a ve 

vyhlášení soutěže, 

c) lhůtu pro rozhodnutí poroty, 

d) lhůtu pro vyhlášení udělení ceny a lhůtu pro slavnostní předání ceny,  

e) požadavky na dokumentaci návrhů na nominaci, 

f) podmínky pro prezentaci nominovaných a oceněných staveb. 

(3) Administrátorem udílení ceny je příspěvková organizace města Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (dále 

jen „administrátor“). Úkolem administrátora je zejména příprava podkladů pro vyhlášení udílení ceny, 

prezentaci udílení ceny a zajištění činnosti poroty. 

 

(4) Lhůty a podmínky pro podávání návrhů na nominaci budou vyhlášeny na internetové adrese města Plzně 

http://www.plzen.eu a v přiměřeném rozsahu též v regionálních sdělovacích prostředcích.  

 

 

ČLÁNEK 3 

 

PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI NOMINACE A UDĚLENÍ CENY 

 

(1) Cena může být udělena jednotlivým osobám anebo autorským týmům, které jsou autory díla splňujícího 

podmínky stanovené čl. 1 odst 2. Udělení ceny není vázáno na trvalé bydliště, ani státní příslušnost autora 

architektonického díla. 

 

(2) Podmínkou udělení ceny je nominace za podmínek stanovených tímto statutem a rozhodnutím o vyhlášení 

udílení ceny dle čl. 2 odst. 2.  

 

(3) Písemný návrh na nominaci ceny s odůvodněním může podat kdokoliv se souhlasem autora stavby a 

vlastníka stavby. Zemře-li autor stavby, postačí souhlas s nominací od některého z jeho dědiců. 

 

(4) Návrh na nominaci musí obsahovat 

a) označení nominované osoby nebo týmu, 

b) označení nominovaného díla s uvedením důvodů, pro něž je dílo nominováno, 

c)    označení osoby nominující včetně uvedení svého vztahu k nominované osobě a nominovanému dílu. 

 

(5) V návrhu na nominaci musí být uvedeny skutečnosti dokládající, do jaké míry představuje dílo vskutku 

inovativní architektonické řešení a do jaké míry splňuje nároky na účel, pro který byla stavba provedena. 

Ostatní data, zejména význam stavby, její funkční určení, objem, poloha ve městě, náklady, realizační firma, 

investor a obdobně jsou pro rozhodnutí o udělení ceny nepodstatná.  

 

(6) Návrhy na nominaci budou administrátorem posouzeny z hlediska naplnění podmínek stanovených tímto 

statutem a rozhodnutím o vyhlášení ceny dle čl. 2 odst. 2. Na základě posouzení rozhodne porota o nominaci 

děl a navrhne udělení ceny autorovi popř. autorů, nejlépe hodnoceného díla.  

 

(7) Kritériem pro hodnocení děl je výhradně kvalita architektonického nebo architektonicko-urbanistického 

řešení, jímž se rozumí tvarové (estetické) řešení v jednotě s řešením dispozičním a provozním, materiálovým, 

technickým a technologickým, tedy  

a) kvalita celkového urbanistického a architektonického řešení stavby/souboru staveb, 

b) komplexní architektonická kvalita návrhu / původnost a kreativita řešení, 

c) dokonalost řemeslného provedení a detailů. 

 

(8) Primátor má právo neudělit cenu, zejména pokud zjistí, že žádné přihlášené dílo nesplňuje podmínky 

stanovené tímto statutem nebo pokud porota nedoporučí udělení ceny žádnému z nominovaných děl. 

 

 

ČLÁNEK 4 

 

PODOBA A NÁLEŽITOSTI CENY 

 

(1) Cena je tvořena grafickým listem s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a symbolu města Plzně  

a originální listinou dokládající udělení ceny. V případě úmrtí autora se cena uděluje autorovi in memoriam. 

http://www.plzen.eu/
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(2) Listina dokládající udělení ceny bude obsahovat označení města Plzně, označení ceny, označení jména 

laureáta, označení roku, pro který byla cena udělena, a označení stavby, za niž byla cena udělena. Součástí 

listiny dokládající udělení ceny bude podpis primátora. 

 

(3) Cena Hanuše Zápala je prestižní záležitostí a její udělení je spojeno s finanční odměnou ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých). Finanční prostředky na finanční odměnu budou alokovány v rozpočtu 

Kanceláře primátora města Plzně. V případě úmrtí autora se finanční odměna nevyplácí. V případě úmrtí 

autora jako člena kolektivu autorů se výše finanční odměny pro kolektiv autorů nekrátí. Členové kolektivu, 

jimž vznikne nárok na finanční odměnu, tedy žijící členové kolektivu, se dohodnou na výši jejich podílu a 

doloží městu všemi autory podepsanou dohodu o výši podílů. Pokud dohoda není doložena, je finanční 

odměna rozdělena mezi tyto členy rovným dílem. 

   

 

ČLÁNEK 5 

 

POROTA PRO UDĚLENÍ CENY 

 

(1) K posouzení předložených návrhů na udělení ceny jmenuje primátor města Plzně porotu pro udělení ceny 

(dále jen „porota“).  

 

(2) Porotu tvoří pět osob zastupujících nezávislou odbornou veřejnost. V čele stojí předseda volený členy 

poroty. Nezávislé osobnosti jsou navrhovány z řad architektů, výtvarníků a výtvarných teoretiků. 

 

(3) Posláním poroty je posoudit návrhy nominované na udělení ceny a doporučit udělení nebo neudělení 

ceny. 
 

(4) Členy jmenuje primátor města Plzně písemnou formou a informuje o složení poroty Radu města Plzně. 

 

(5) Členství v porotě je čestné a osobní. Náhrady na ztrátu času spojené s činností v porotě jsou hrazeny v 

souladu s obecnými právními předpisy. Výši náhrad stanovuje svým rozhodnutím primátor. 
 

(6) Funkční období členů poroty je omezeno na jedno období spojené s udílením ceny v příslušném kalendářním 

roce. Každý ze členů poroty může být primátorem jmenován opakovaně, nejvýše však třikrát po sobě a 

pětkrát celkem. 

 

(7) Členem poroty nesmí být  

a) zaměstnanci města Plzně zařazení k výkonu činnosti na Magistrát města Plzně a na úřady městských 

obvodů a zaměstnanci příspěvkových organizací města Plzně, 

b) architekti, jejichž díla byla navržena k nominaci na udělení ceny a jejich nadřízení a podřízení, 

společníci v obchodních společnostech a přímí příbuzní, 

c) architekti ocenění cenou v posledním ročníku.  

 
(8) Statutární zástupce administrátora jmenuje tajemníka poroty. Tajemník poroty zajišťuje organizačně výkon 

běžné agendy spojené s činností poroty, a to podle usnesení poroty, podle pokynů předsedy nebo 

místopředsedy poroty. 

 

(9) Porota se ve svém jednání řídí jednacím řádem, který schválí na svém prvním zasedání. O činnosti  

a rozhodnutích poroty veden protokol, který bude obsahovat datum, místo zasedání, čas zahájení a čas 

ukončení jednání poroty, předmět jednání, rozhodnutí poroty včetně záznamu o hlasování a odůvodnění 

rozhodnutí poroty.  

 

 

ČLÁNEK 6 

 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ CENY A PODMÍNKY PŘEDÁNÍ CENY 

 

(1) O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení poroty.  
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(2) Slavnostní předání ceny spolu s Listinou o udělení ceny a finanční odměnou provede primátor města Plzně. 

 

(3) Informace o udělení ceny bude zveřejněna na internetových stránkách města Plzně a i v přiměřeném rozsahu 

též v regionálních a odborných sdělovacích prostředcích. 

 

(4) Primátor města Plzně může odejmout na návrh Rady města Plzně cenu včetně finanční odměny, pokud se 

osoba, jíž byla cena udělena, stala nehodnou udělené ceny nebo vyjde najevo, že cena byla udělena 

nezaslouženě. 

ČLÁNEK 7 

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

(1) Tento statut vstupuje v platnost ke dni 1. prosince 2017 na základě usnesení Rady města Plzně č. 1161 ze dne 

23. listopadu 2017. 

 

(2) Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky, které schvaluje Rada města 

Plzně 

 

 

 

 

 

primátor města Plzně 

 


