VZOR PROTOKOLU O PRŮBĚHU URBANISTICKÉ / URBANISTICKOARCHITEKTONICKÉ / ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
PROTOKOL O PRŮBĚHU
anonymní urbanistické / urbanisticko-architektonické / architektonické soutěže
………………………………………......................................................................……….

1.

ZASEDÁNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

1.1.

Zasedání poroty se konalo dne … měsíce … roku …. s tímto výsledkem:
(Zápis ze schůze poroty se soutěžícími ze dne 26.8.1998 v příloze č.1)

2.
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 00 soutěžních podmínek soutěžní návrh 00
soutěžních týmů; návrhy byly označeny dle Protokolu o přezkoumání soutěžních návrhů
pořadovými čísly 1 - XXX.

3.
HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ POROTY
Zasedání poroty se konalo ve dnech ….. až ….. měsíce ….. roku ……..
3.1.

První jednací den hodnotícího zasedání: dne … měsíce … roku …..

Porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Svoji činnost zahájila v 00:00 hod
ve složení:
Řádní členové závislí:
Řádní členové nezávislí:
Náhradníci závislí:
Náhradníci nezávislí:
Experti poroty:
Sekretář poroty:
Konstatuje se, že porota je usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Řádní členové nezávislí:

3.1.1. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže:

Porota byla v úvodu seznámena s protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Přezkušovatelé
soutěžních návrhů v protokolu konstatovali tyto nedostatky:
Soutěžní návrh č.
Soutěžní návrh č.
Soutěžní návrh č.
Soutěžní návrh č.
Soutěžní návrh č.
Soutěžní návrh č.
K návrhu č. .. se porota jednomyslně usnesla, že
K návrhu č. … se porota jednomyslně usnesla, že
K návrhu č. .. se porota jednomyslně usnesla, že
K návrhu č. … se porota jednomyslně usnesla, že
K návrhu č. .. se porota jednomyslně usnesla, že
K návrhu č. … se porota jednomyslně usnesla, že
Porota se dále jednomyslně usnesla, že k návrhům č. ……..................…… nemá formální výhrady.
Konstatuje se, že …………………………….. nebudou posuzovány jako porušení podmínek soutěže.
Hlasování:

pro: 0

proti: 0

zdržel: 0

V ……….. hod. odešel z jednání …………… (Z) a místo něho se stal porotcem dosavadní náhradník
………………………. (Z).
V ………. hod. odešel z jednání …………… (N) a místo něho se stal porotcem dosavadní náhradník
………………………. (N).
Přistoupeno k zadání úkolů expertům poroty.
Po té přistoupeno k celkovému hlasování o splnění formálních náležitostí stanovených
podmínkami soutěže s tímto výsledkem:
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel:

Porota jednomyslně odsouhlasila přijetí všech soutěžních návrhů č. ……………… k dalšímu
hodnocení.
3.1.2. Obsahové splnění podmínek soutěže:
Kontrolu návrhů z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže zahájila porota podrobným
studiem jednotlivých textových zpráv a návrhů.
Odpolední jednání 1. dne bylo zahájeno ve 00:00 hod. Porota pokračovala v podrobném studiu
předložených návrhů . Toto individuální studium pokračovalo až do 00:00 hod., kdy byla
zahájena rozprava k jednotlivým návrhům. V 00:00 hod. bylo toto jednání ukončeno.
Večerní jednání bylo zahájeno v 00:00 hod., a to rozpravou k jednotlivým návrhům. Ukončeno bylo
v 00:00 hod.
3.2.

Druhý jednací den hodnotícího zasedání: 00.00.0000
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Porota zahájila jednání druhého dne v 00:00 hod. individuálním studiem předložených návrhů. V
00:00 hod. bylo zahájeno hodnocení návrhů podle vypsaných kritérií všemi zúčastněnými členy
poroty.
HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ DLE KRITÉRIÍ STANOVENÝCH V
SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKÁCH
kritérium a)
kritérium b)
kritérium c)

Návrh č. 1
kritérium a)
kritérium b)
kritérium c)

Návrh č. 2
kritérium a)
kritérium b)
kritérium c)
Návrh č. 3
kritérium a)
kritérium b)
kritérium c)
Návrh č. 4
kritérium a)
kritérium b)
kritérium c)
Návrh č. 5
kritérium a)
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kritérium b)
kritérium c)
ROZHODNUTÍ O OCENĚNÍ A ODMĚNĚNÍ NÁVRHŮ
V 00:00 hod. bylo zahájeno konečné vyhodnocení a stanovení pořadí jednotlivých návrhů. Porota
odsouhlasila následující způsob hodnocení:
Hlasování o pořadí bude veřejné a bude ve formě tabulky uvedeno do protokolu. Součtem hlasů od
všech členů poroty bude určeno konečné pořadí. Při hodnocení musí být vyčerpána celá škála
pořadí, tedy 1-5.
Hlasování:

pro:0

proti:0

zdržel: 0

Výsledek hlasování:
Návrh č.
Hlasování

Součet
Pořadí

návrh č. 1
návrh č. 2
návrh č. 3
návrh č. 4
návrh č. 5

součet
součet
součet
součet
součet

1

2

3

4

5

5
5
4
3
4
3
5
4
4
3
3
43
4

3
4
3
4
2
5
3
3
3
4
4
38
3

1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
14
1

2
3
2
2
3
1
2
1
2
1
2
21
2

4
2
5
5
5
4
4
5
5
5
5
49
5

hlasů: 00
hlasů: 00
hlasů: 00
hlasů: 00
hlasů: 00

umístění: 0
umístění: 0
umístění: 0
umístění: 0
umístění: 0

Porota hlasováním potvrdila toto konečné pořadí.
Hlasování:
pro: 0
proti: 0
zdržel: 0
Porota dále odhlasovala udělit všechny tři vypsané ceny a dále dvě odměny.
Hlasování:
pro: 0
proti: 0
zdržel: 0
Bylo rozhodnuto o přerozdělení cen, vzhledem k malému rozdílu mezi hodnocením návrhů
umístěných na prvním a druhém místě, a naopak vzhledem k velkému rozdílu hodnocení návrhů
umístěných na druhém a třetím místě, jak vyplývá z hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů.
Porota rozhodla udělit zvýšenou druhou a sníženou třetí cenu. Ceny byly navrženy následujícím
způsobem a potvrzeny hlasováním.
1. cena
2. cena
3. cena

0.000.000,- Kč
0.000.000,- Kč
0.000.000,- Kč
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Hlasování:

pro: 0

proti: 0

zdržel: 0

Porota rozhodla hlasováním v poměru 0:0:0 o postupu při udělení odměn. Porota rozhodla
hlasováním v poměru 0:0:0, že bude udělena první, druhá a třetí odměna. Porota rozhodla
hlasováním v poměru 0:0:0, že výše první odměny bude činit 000.000,- Kč, hlasováním v poměru
0:0:0, že výše druhé odměny bude činit 000.000,-Kč. a hlasováním v poměru 0:0:0, že výše třetí
odměny bude činit 000.000,-Kč.
OTEVŘENÍ OBÁLEK
Konstatuje se, že v 00.00 hod. zahájil z pověření poroty přezkušovatel otevírání obálek se jmény
jednotlivých autorů, a to s tímto výsledkem:
autorem návrhu číslo 1 je
autorem návrhu číslo 2 je
autorem návrhu číslo 3 je
autorem návrhu číslo 4 je
autorem návrhu číslo 5 je
Po té přezkušovatel soutěžních návrhů překontroloval doklady předložené v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek. Všechny návrhy tyto formální požadavky splnily.
DOPORUČENÍ POROTY VYHLAŠOVATELI SOUTĚŽE
Dle soutěžních podmínek bylo úkolem soutěžní poroty posoudit schopnost autorských týmů
Porota doporučuje vyhlašovateli soutěže, aby ......................................................................................
Porota rovněž doporučuje, aby vyhlašovatel uvážil ............................................................................
Čteno a podepsáno v .........................................................
dne .................................................. měsíce .................... roku .................
v 00:00 hodin.
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