
 

Cena za krajinu 2023 – pravidla soutěže 

 

1. Pořadatel Soutěže a odborný partner 

 

Rada Jihomoravského kraje svým usnesením č. 6179/23/R91 ze dne 22.2.2023 vyhlašuje 

soutěž „Cena za krajinu 2023“, II. ročník soutěže „Cena za krajinu“ (dále jen „Soutěž“). 

 

Pořadatelem Soutěže je Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 

IČO 70888337 (dále jen „JMK“), ve spolupráci se subjektem Nadace Partnerství, Údolní 33, 

602 00 Brno, IČO 45773521, jako odborným garantem (dále též „Pořadatel“). 

 

2. Téma soutěžních projektů 

 

Do Soutěže mohou být navrženy již realizované projekty nacházející se na území 

Jihomoravského kraje, v rámci kterých byla provedena taková opatření v krajině, která mají 

pozitivní dopad na zadržení vody v krajině, adaptaci krajiny na změnu klimatu a podporu 

biodiverzity. 

Za realizovaný projekt se považuje takové dílo, které je dokončeno a předáno. Dokončené dílo 

je takové, u kterého zhotovitel objednateli předvedl, že funguje a je připraveno sloužit ke 

svému účelu. Daný projekt je v krajině již zhotoven/realizován. 

 

3. Přihlášení do Soutěže 

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, přičemž tato osoba 

musí být zároveň vlastníkem daného projektu, případně realizátorem – pokud získala souhlas 

vlastníka (dále jen „Soutěžící“). 

Soutěžící může do Soutěže přihlásit pouze jeden projekt bez ohledu na počet vyhlášených 

kategorií. 

Do Soutěže nelze přihlásit projekt, jehož realizace byla ukončena dříve než dne 01.03.2013. 

Do Soutěže nelze přihlásit projekt, který obdržel finanční odměnu v některé z vyhlášených 

kategorií předešlých ročníků Soutěže, s výjimkou projektu, který obdržel finanční odměnu jen 

za Cenu veřejnosti, a není tak oprávněn být znovu zařazen pouze do hlasování veřejnosti 

o Cenu veřejnosti. 

 

Přihláška do Soutěže musí být doručena Pořadateli nejpozději do 30.04.2023 (do 23:59 hod.). 

Přihláška do Soutěže se podává formou elektronického formuláře. Odkaz na tento formulář je 

umístěn na webových stránkách Soutěže www.cenazakrajinu.cz (dále jen „Webové stránky“). 

 

Součástí přihlášky je: 

- popis projektu, 

- popis navrženého opatření, 

- rozsah provedených prací, 

- zdroje financování, 

- chronologie projektu, 

- fotografická dokumentace (ideálně zachycující stav před realizací projektu a po realizaci), 

- polohopisné souřadnice a mapový zákres lokality realizovaného projektu, 



 

- doložení vlastnictví projektu (např. výpisem z katastru nemovitostí, čestným 

prohlášením), 

- kontaktní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno/název, bydliště/sídlo, datum narození nebo 

IČO, kontaktní osoba, telefon, kontaktní e-mail, 

- nad rámec kontaktních údajů Soutěžícího i kontaktní údaje vlastníka projektu v rozsahu 

jméno/název, bydliště/sídlo, datum narození nebo IČO, kontaktní osoba, telefon, 

kontaktní e-mail (pouze v případě, není-li vlastník projektu totožný se Soutěžícím), 

- udělení souhlasu Soutěžícího s podmínkami a pravidly soutěže a se zpracováním osobních 

údajů, 

- nad rámec souhlasu Soutěžícího dle předchozího bodu i souhlas vlastníka projektu s účastí 

Soutěžícího v Soutěži včetně souhlasu s podmínkami a pravidly soutěže a se zpracováním 

osobních údajů (pouze v případě, není-li vlastník projektu totožný se Soutěžícím). 

 

4. Kategorie Soutěže 

 

Projekty lze přihlašovat do jedné z těchto kategorií: 

- Komplexní projekty 

- Jednotlivá opatření 

 

  a) Komplexní projekty 
 

Do kategorie Komplexní projekty je možné přihlásit projekt, který představuje soubor 
komplexních opatření zaměřených na zadržení vody v krajině nejen v rámci údolní nivy, ale 
i s přesahem do celého povodí, včetně zemědělsky využívaných částí krajiny. Při realizaci 
projektu byly využity všechny dostupné informační zdroje a nástroje pro důkladné krajinné 
a územní plánování s cílem maximalizovat pozitivní dopad projektu na krajinu a pro realizovaná 
opatření byla přednostně využita přírodě blízká řešení před technickými. Zvolená řešení byla 
vybrána tak, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný a fungoval v různých situacích (sucho, 
povodně), případně ho bylo možné flexibilně upravit dle vývoje klimatu. 

 
b) Jednotlivá opatření 

 
Do kategorie Jednotlivá opatření je možné přihlásit projekt představující dílčí opatření, které 
bylo provedeno jako součást komplexnější koncepce realizované na etapy. Je možné přihlásit 
i projekt představující samostatné izolované opatření, které nebude navazovat na soubor 
dalších opatření. Při realizaci projektu byly využity všechny dostupné informační zdroje 
a nástroje pro důkladné krajinné a územní plánování s cílem maximalizovat pozitivní dopad 
projektu na krajinu a pro realizovaná opatření byla přednostně využita přírodě blízká řešení 
před technickými. Zvolená řešení byla vybrána tak, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný 
a fungoval v různých situacích (sucho, povodně), případně ho bylo možné flexibilně upravit dle 
vývoje klimatu. 

 

5. Výběr finálových a vítězných projektů 

 

O výsledcích Soutěže a udělení finančních odměn rozhoduje Rada Jihomoravského kraje. 

Soutěž řídí, vyhodnocuje, kontroluje a výsledky k vyhlášení Radě Jihomoravského kraje 

doporučuje Komise soutěže tvořená: třemi zástupci Jihomoravského kraje, dvěma zástupci 



 

Nadace Partnerství, dvěma zástupci Mendelovy univerzity v Brně a dvěma zástupci Agentury 

ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Komise soutěže“). 

 

Z navržených projektů bude Komisí soutěže vybráno maximálně 20 finálových projektů, z nichž 

Komise soutěže vybere jeden nejlepší projekt v kategorii Komplexní projekty a tři nejlepší 

projekty v kategorii Jednotlivá opatření, které obdrží finanční odměny. Nad rámec toho bude 

udělena Cena veřejnosti, a to na základě hlasování, jednomu z finálových projektů. 

 

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo neudělit část cen, případně žádnou cenu, pokud Komise 

soutěže neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou (tzn. přihlášené projekty 

neřeší problematiku dostatečně účinně). 

 

Hlasování o Ceně veřejnosti proběhne prostřednictvím Webových stránek. Každému 

soutěžnímu projektu bude možné přidělit s jednou e-mailovou adresou jen jeden hlas. Na 

Webových stránkách bude zveřejněn návod, jak postupovat při hlasování. Na základě 

poskytnutých údajů od poskytovatele hlasovacího systému bude Komisí soutěže dle počtu 

obdržených hlasů stanoven konečný vítěz a přidělena Cena veřejnosti. 

 

V případě, že nejvíce hlasů v kategorii Cena veřejnosti získá projekt oceněný již v některé 

kategorii Komisí soutěže, získá vlastník příslušného projektu obě ceny a finanční ocenění se 

sčítají. Fotografie vybraných projektů a doprovodné popisné texty budou uveřejněny na 

Webových stránkách a v propagační publikaci k Soutěži. 

 

6. Hodnocení projektů 

 

Komise soutěže bude projekty hodnotit dle těchto hodnoticích kritérií: 

- komplexní projekt nebo jednotlivé opatření zaměřené na zadržení vody v krajině nejen 

v rámci údolní nivy, ale s přesahem do celého povodí, včetně zemědělsky využívaných 

částí krajiny, 

- vazba na další realizovaná adaptační opatření v území vedoucí na zmírnění dopadů 

klimatických změn, 

- míra, s jakou byly při realizaci opatření využity informační zdroje a nástroje pro důkladné 

krajinné a územní plánování, zhodnocení variant realizací a následný výběr nejvhodnější 

varianty s cílem maximalizovat její dopady, 

- realizovaná opatření přednostně využívají přírodě blízká řešení před technickými, 

- realizovaná opatření nepředstavují zhoršení původního stavu lokality s ohledem na 

krajinný ráz a biodiverzitu, 

- systémový přístup k řešení problému: udržitelné řešení, které funguje v různých situacích; 

flexibilní řešení a adaptivní řízení: flexibilita a možnost úprav dle vývoje klimatu, 

- vícenásobné efekty (sucho, povodně, podpora biodiverzity apod.), 

- vedlejší pozitivní efekty (sociální, ekonomické, popř. mitigační efekty) vč. zapojení 

veřejnosti (participativní metody) do návrhu a realizace, 

- pozitivní vlivy na životní prostředí a širší ekosystémové služby, 

- replikovatelnost řešení, která může inspirovat ostatní k realizaci obdobného projektu 

 

7. Vyhlášení výsledků, ceny a odměny pro vítězné projekty 

 

Vítězné projekty budou vyhlášeny nejpozději do 30.09.2023. 



 

Finanční odměny budou rozděleny vlastníkům oceněných projektů následovně:  

 

Komplexní projekty 

1. cena 100 000 Kč 

 

Jednotlivá opatření 

1. cena 50 000 Kč 

2. cena 20 000 Kč 

3. cena 10 000 Kč 

 

Cena veřejnosti 50 000 Kč 

 

V případě udělení ceny oceněná osoba poskytne údaje pro bezhotovostní převod finanční 

odměny spojené s udělením této ceny. 

 

8. Harmonogram Soutěže 

 

01.03. – 30.04.2023 – přihlašování projektů do Soutěže 

01.05. – 31.05.2023 – kontrola přihlášených projektů 

01.06. – 31.07.2023 – výběr finálových projektů Komisí soutěže 

01.08. – 31.08.2023 – výběr nejlepších projektů Komisí soutěže, které obdrží finanční odměny 

za kategorie Komplexní projekty a Jednotlivá opatření. Dále zveřejnění finálových projektů na 

Webových stránkách a hlasování veřejnosti o Cenu veřejnosti 

Následně proběhne vyhlášení výsledků Soutěže (přesné datum bude upřesněno a zveřejněno 

na Webových stránkách). 

 

9. Autorská práva 

 

Autorům přihlášek zůstávají autorská práva k zaslaným podkladům o soutěžních projektech. 

Podáním přihlášky do Soutěže Soutěžící uděluje Pořadateli pro případ jeho zájmu či pro další 

potřeby Jihomoravského kraje oprávnění k nevýhradnímu užití fotografií a textových 

a obrazových dokumentů, které mohou být považovány za díla dle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), v platném znění. Jedná se zejména o právo používat, publikovat a kopírovat 

poskytnuté fotografie a textové a obrazové dokumenty pro databázi příkladů z praxe a 

pro propagační účely Soutěže a Jihomoravského kraje. 

 

10. Zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje Soutěžícího, jakožto případně i osobní údaje vlastníka projektu za situace, kdy 

není vlastník projektu totožný se Soutěžícím, budou zpracovávány Jihomoravským krajem 

a subjektem Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČO 45773521, pro účely realizace 

Soutěže.  

 

Informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 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) jsou za Jihomoravský kraj uvedeny na www.jmk.cz/content/18898.  

Zásady zpracování osobních údajů subjektem Nadace Partnerství jsou uvedeny na 

http://www.adapterraawards.cz/cs/gdpr. 

 

 

Osoba, která udělila souhlas se zpracováním osobních údajů, má tato práva: 

- svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným 

pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním), 

- na přístup ke svým osobním údajům, 

- na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 

- na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 

- na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování), 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Požadavky osoby uplatňující své právo v souvislosti s ochranou při zpracování poskytnutých 

osobních údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Práva v souvislosti s ochranou 

osobních údajů při jejich zpracování lze uplatnit vůči správci cestou podání pověřenci pro 

ochranu osobních údajů Jihomoravského kraje, IČO: 70888337 (Ing. et Ing. Martin Havel, MBA, 

tel. 541 658 896, Odbor kanceláře ředitele KrÚ JMK). 

 

11. Závěrečná ustanovení 

 

Podáním přihlášky Soutěžící vyjadřuje souhlas s podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. 

Podmínky Soutěže se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy udělované dle 

těchto podmínek jsou udělovány bezúplatně. 

Proti rozhodnutí Komise soutěže a pořadatele Soutěže není možné odvolání. O jakýchkoliv 

reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s přihláškou a účastí v Soutěži. 

Pořadatel si vyhrazuje právo podmínky Soutěže doplňovat, měnit nebo Soutěž zrušit. Veškeré 

otázky nebo oblasti těmito pravidly neupravené, nejasné, případně nepředvídané budou 

řešeny s konečnou platností Pořadatelem. Doplnění, změnu podmínek nebo zrušení Soutěže 

uveřejní Pořadatel stejným způsobem, kterým podmínky Soutěže uveřejnil. Jakákoliv změna 

nebo úprava pravidel nezakládá nárok Soutěžícího, nebo jiné osoby, na náhradu škody či 

nákladů vynaložených v Soutěži nebo v souvislosti se Soutěží. 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži. 

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 

mohla Soutěžícímu vzniknout, v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření 

na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti podmínkám této 

Soutěže ze strany Soutěžícího či jiné osoby, kterým by tato osoba dopomohla danému 

Soutěžícímu v Soutěži. 


