
 

VÝKONOVÁ FÁZE DRUHÁ      PSP 
PŘÍPRAVA SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 
 součinnost při přípravě soutěžních podmínek, a to zejména s přihlédnutím ke stanovenému charakteru 

soutěže, předmětu plnění, druhu a účelu soutěže / stanovení předpokládaného rozsahu plnění a základních 
požadavků na obsahové a formální náležitosti soutěžních návrhů 

 stanovení základních kritérií pro posouzení návrhů 

 upřesnění potřebných soutěžních podkladů  
o poskytovaných soutěžícím se soutěžními podmínkami 
o poskytovaných k nahlédnutí soutěžícím 

 stanovení rozsahu těchto podkladů a jejich formy (kontrola podkladů 

 specifikace požadavků na přezkušovatele a přezkoušení soutěžních návrhů 

 projednání soutěžních podmínek se zadavatelem / součinnost s profesní komorou při jejich projednání a 
schválení regulérnosti / popřípadě součinnost se statutárními orgány zadavatelovými při schválení soutěžních 
podmínek 

 

VÝKONOVÁ FÁZE TŘETÍ      DOT 
ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ SOUTĚŽÍCÍCH 
 
 převzetí písemných dotazů zaslaných předem a odsouhlasení odpovědí 

 převzetí ústních dotazů, zodpovězení, popřípadě záznam o nich s dodatečným písemným zodpovězením ve 
stanovené lhůtě 

 písemné zodpovězení všech dotazů a rozeslání odpovědí všem soutěžícím, resp. jejich určená publikace 

 

 

ZADAVATEL 
  
 

VÝKONOVÁ FÁZE PÁTÁ      HZ2 
HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY VE DRUHÉM KOLE  
 
 stanovení podrobnějších podmínek rozhodování poroty a harmonogramu činnosti (určení jednotlivých fází 

posouzení a stanovení kritérií hodnocení a způsobu rozhodování o postupu soutěžních návrhů do dalších fází 
soutěže / stanovení požadavků na hodnocení návrhů pro závěrečný protokol o průběhu soutěže / stanovení 
podmínek pro zápis o jednání poroty a vedení protokolu) 

 projednání přezkušovatelovy zprávy a rozhodnutí o vyřazení soutěžních návrhů z řádného posouzení, 
popřípadě též o jejich zařazení do posouzení mimořádného (mimo soutěž) 

 stanovení požadavků pro vypracování posudků odbornými znalci 

 průběh hodnocení v jednotlivých fázích druhého kola soutěže / hlasování 

 závěreční hodnocení a hlasování o konečném pořadí  

 vypracování konečného hodnocení jednotlivých návrhů 

 doporučení zadavateli k dalšímu postupu při zadávání zakázky a při realizaci záměru (pro 
projektovou/plánovací přípravu) 

 rozhodnutí o udělení cen a odměn, popřípadě zvláštních odměn  

 otevření obálek a uzavření zápisu a protokolu podpisy 

 

 

ZADAVATEL 
  
 

VÝKONOVÁ FÁZE ČTVRTÁ      HZ1 
HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY V PRVNÍM KOLE 
 
 stanovení podrobnějších podmínek rozhodování poroty a harmonogramu činnosti (určení jednotlivých fází 

posouzení a stanovení kritérií hodnocení a způsobu rozhodování o postupu soutěžních návrhů do dalších fází 
soutěže / stanovení požadavků na hodnocení návrhů pro závěrečný protokol o průběhu soutěže / stanovení 
podmínek pro zápis o jednání poroty a vedení protokolu) 

 projednání přezkušovatelovy zprávy a rozhodnutí o vyřazení soutěžních návrhů z řádného posouzení, 
popřípadě též o jejich zařazení do posouzení mimořádného (mimo soutěž) 

 stanovení požadavků pro vypracování posudků odbornými znalci 

 průběh hodnocení v jednotlivých fázích prvního kola soutěže / hlasování 

 závěreční hodnocení a hlasování o konečném pořadí (v soutěži jednokolové) / o postupu do druhého kola (v 
soutěži dvoukolové) 

 vypracování konečného hodnocení jednotlivých návrhů 

 stanovení podmínek pro dopracování návrhů v soutěži dvoukolové / doporučení zadavateli k dalšímu postupu v 
případě soutěže jednokolové) 

 rozhodnutí o udělení cen a odměn, popřípadě zvláštních odměn (v případě soutěže jednokolové) 

 otevření obálek a uzavření zápisu a protokolu podpisy – oznámení výsledků soutěže (jednokolová soutěž) 

VÝKONOVÁ FÁZE PRVÁ      UZP 
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 
 
 

 analýza zadavatelova záměru 

 předběžná analýza podkladů a specifikace potřebných podkladů a průzkumů  

 předběžné vymezení předmětu soutěže a upřesnění potřebných projektových/plánovacích prací, popřípadě 
též dalších speciálních výkonů a předběžné určení rozsahu soutěže a jejího charakteru 

 předběžné projednání případné účasti/součinnosti sekretáře / přezkušovatele / auditora / odborných znalců 

 seznámení se poroty s místem pro realizaci záměru in situ 

 shrnutí a závěry a odsouhlasení dalšího postupu  / písemné závazek porotců k činnosti v soutěžní porotě a 
prohlášení o nezávislosti a nepodjatosti 

  
 

OZNÁMENÍ O ZPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ 
SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK NA ZÁKLADĚ DOTAZŮ A 

ODPOVĚDÍ SOUTĚŽÍCÍM 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU PRVNÍHO KOLA A SDĚLENÍ 
POŽADAVKŮ PRO KOLO DRUHÉ 

 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE A JEJICH 
PUBLIKACE (KATALOG) / VÝSTAVA 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA / PK, DR, LET, VOD 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA / VAK, ENG, ELK, 
ODP  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / EIA, OPK, LESY, PŮDA, 
OVZDUŠÍ, VODY, GEOL 

POŽÁRNÍ OCHRANA 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ / HUMÁNNÍ A VETERINÁRNÍ 
HYGIENA 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ / CIVILNÍ OCHRANA 

 

VEŘEJNOST 

[AUDITOR SOUTĚŽE] 

 
ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ 

 

ÚŘAD ZADAVATELE 
 

VÝKONOVÁ FÁZE ŠESTÁ                     UKS 
SOUČINNOST PŘI UKONČENÍ SOUTĚŽE 
 
 součinnost při vypořádání případných námitek podaných soutěžícími do průběhu soutěže a rozhodnutí 

poroty 

 součinnost při publikaci a výstavě návrhů 

 součinnost při projednání zadání zakázky na základě výsledků soutěže statutárními orgány zadavatele 

 součinnost při dalších souvisejících rozhodnutích (dle individuálních požadavků zadavatele) 

 

SOUTĚŽÍCÍ 
  
 

EXPERTI 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 

PŘEZKUŠOVATEL 

DOTČENÉ SPRÁVNÍ 

ORGÁNY 

HODNOCENÍ A ROZHODNUTÍ V PRVNÍM 
KOLE A ZADÁNÍ PRO DRUHÉ KOLO 

HODNOCENÍ A ROZHODNUTÍ VE DRUHÉM 
KOLE 

 
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

 
ČINNOST POROTY A/U/K SOUTĚŽE 

STANDARD VÝKONOVÝCH FÁZÍ 

  
 

 

ZADAVATEL 
  
 

 

SOUTĚŽÍCÍ 
  
 

 

ZADAVATEL 

 

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ 

 

[AUDITOR SOUTĚŽE] 

EXPERTI 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 

PŘEZKUŠOVATEL 

 

SOUTĚŽÍCÍ 
  
 

 

ZADAVATEL 

[AUDITOR SOUTĚŽE] 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 

PŘEZKUŠOVATEL 

 

SOUTĚŽÍCÍ 
  
 

 

ZADAVATEL 

 
 

ÚOHS 
 

 

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ 

 

 

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ 

 

 

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ 

 

 

ČESKÁ KOMORA 
ARCHITEKTŮ 

 

[AUDITOR SOUTĚŽE] 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 

PŘEZKUŠOVATEL 

[POPŘÍPADĚ AUDITOR SOUTĚŽE] 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 

PŘEZKUŠOVATEL 

[POPŘÍPADĚ AUDITOR SOUTĚŽE] 

POMOCNÉ ORGÁNY SOUTĚŽNÍ POROTY / SEKRETÁŘ / 
PŘEZKUŠOVATEL 


