
 

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek 

IČ: 49279131, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1325 

se sídlem Hroznová 493/5, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 

zastoupeno mluvčími: Romanem Kotrčem a Ivanem Hanzalem 

 

 

adresa pro písemný styk: POB 106, 118 00 Praha 011, e-mail: svkm@iol.cz, datová schránka spolku ID: 2n9jqk7 

kancelář SVKM: Praha 1, Hroznová 493/5, pouze v úředních hodinách, tel.: 257 535796                     

úřední dny: pátek  9–12 hod. 

Web: www.karluvmost.cz  

 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KONKURZU                            
k výběru produkcí vhodných k provozování                        

na Karlově mostě   
 

Vážení uchazeči,  

dovolte, abychom Vám připomenuli několik zásad konkurzního řízení, kterého se hodláte zúčastnit. 
 

I. Způsob výběru veřejných produkcí, vhodných k provozování na Karlově mostě 

probíhá důsledně podle Zásad povolování veřejných produkcí na Karlově mostě (dále 

Zásady), přílohy č.4 závazné Smlouvy Městské části Praha 1 se Sdružením výtvarníků Karlova mostu, 

spolkem, garantem pořádku při vystavování, prodeji a jiném zvláštním užívání lokality – galerií pod širým 

nebem – tržištěm Karlův most, se kterou se lze seznámit na webových stránkách SVKM, spolku: 

www.karluvmost.cz. 
 

II. Do prostor, ve kterých konkurz probíhá, mají přístup jen uchazeči a pracovníci 

konkurzního řízení. Je zakázáno vstupovat tam se zbraní, nevhodně se chovat či 

pořizovat zvukové, obrazové či fotografické záběry a vyvíjet aktivity, neodpovídající 

Zásadám. V případě porušení těchto zásad má pořadatel právo porušitele Zásad 

konkurzního řízení z předmětných prostor vykázat.  

 

III. Ukázky produkcí, řádně a včas přihlášených do konkurzního řízení  

(do 20. listopadu 2022), předvede uchazeč před komisí osobně. 

  

IV. Konkurzní řízení probíhá pod dozorem notáře, který osvědčí celý průběh 

řízení a jeho soulad se Zásadami. Výběr provádí podle Zásad nezávislá, odborná 

komise jmenovaná MČ Praha 1 a SVKM, spolkem, a to podle svého osobního, 

nezávislého a nestranného názoru na vhodnost či nevhodnost ukázek tvorby 

k předvádění na Karlově mostě. Výsledek je dán většinou kladných či záporných 

názorů. Na kladný výsledek konkurzního řízené není právní nárok. 

 

V. O výsledku konkurzního řízení budou zájemci informováni do 14ti dnů od 

konání konkurzu e-mailem.  

 
 

V Praze dne 22. září 2022                                      Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek 

                                    mluvčí 
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