Příloha 4
Jednací řád poroty
Článek 1
Základní ustanovení
Porota je jedním z orgánů České ceny za architekturu (dále jen „Cena“). Porota je složena z řad
respektovaných osobností působících v oboru architektura a z oborů majících na výsledek činnosti
architekta vliv, nadpoloviční většina členů poroty je zahraniční.
Článek 2
Působnost poroty
1. Mezi základní činnosti poroty patří
a) výběr zpravidla 50 nominovaných děl, která budou představena na nominačním večeru,
budou součástí putovní výstavy a budou uveřejněna v katalogu Přehlídky,
b) výběr děl autorů, kteří obdrží čestné označení Finalista, s ohledem na vyváženost a nejvyšší
možnou pestrost typologií a kategorií těchto kvalitních děl,
c) výběr vítězného díla, které obdrží Cenu.
2. Porota je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů poroty.
3. Porota rozhoduje v případě hlasování na zasedání prostou většinou hlasů přítomných členů. Pro
účely hlasování per rollam se porota považuje vždy za usnášeníschopnou. V případě rovnosti počtu
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Porota zasedá dle potřeby tak, aby mohla řádně vykonávat své povinnosti. Její zasedání svolává a
zpravidla i řídí předseda poroty. Grémium porotě přidělí sekretáře. První zasedání poroty svolává
na pokyn Grémia Kancelář ČKA. Zasedání poroty jsou neveřejná.
5. Na prvním zasedání poroty si její předseda vyžádá ode všech členů poroty písemné prohlášení, že
budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na
hodnocených dílech a že jsou vůči Autorům nominovaných děl nepodjatí.
6. Administrativu spojenou s působností poroty, zejména funkci sekretáře poroty, vykonává Kancelář
ČKA.
Článek 3
Postup nominace
1. Porotě je předložena dokumentace všech řádně přihlášených děl, vytvořená na podkladě
přihlašovacího formuláře, uveřejněného na webovém portálu Přehlídky. Z těchto děl porota
vybírá zpravidla 50 děl, která budou představena na nominačním večeru, budou součástí
putovní výstavy a budou uveřejněna v katalogu Přehlídky.
2. Porota o nominacích rozhoduje hlasováním per rollam na webovém portálu Ceny.
3. Při hlasování udělí každý člen poroty svůj hlas nejvýše 50 dílům pro výběr nejlepších
realizovaných projektů ve všech možných typologiích a kategoriích realizovaných děl.
4. Předseda poroty na základě doporučení Grémia po ukončení hlasování o nominaci
přihlášených děl stanoví přesný počet děl, který bude nominován a který je platný pro příslušný
rok Ceny.
5. Jednomu dílu může dát každý člen poroty pouze jeden hlas.

6. Nominovanými díly jsou ta díla, která získala nejvyšší počet hlasů. Předseda poroty, na
doporučení Grémia, je oprávněn dále umožnit, aby každý porotce mezi nominované zařadil
maximálně dvě díla bez ohledu na počet hlasů získaných v předchozím hlasování poroty.
Článek 4
Udělení Ceny a čestného označení Finalista
1. Porota z děl nominovaných postupem podle článku 3 tohoto jednacího řádu vybírá zpravidla 5-10
děl, kterým bude uděleno čestné označení Finalista a z těchto 5-10 děl dále dílo, kterému bude
udělena Cena.
2. Porota hodnotí díla na základě jednotně zpracovaných a prezentovaných obrazových a textových
podkladů. Porota má povinnost zabývat se všemi nominovanými díly.
3. Porota hodnotí nominovaná díla tak, že každý člen poroty udělí svůj hlas nejvýše deseti dílům,
kterým by dle jeho názoru mělo být uděleno čestné označení Finalista. Díla, která obdržela nejvíce
hlasů, získávají čestné ocenění Finalista.
4. Porota o udělení Ceny a čestného ocenění Finalista rozhoduje na zasedání (nikoli hlasováním per
rollam), a to zpravidla na základě předchozí osobní prohlídky děl Finalistů.
5. Z děl, kterým bylo uděleno čestné ocenění Finalista, vybírá porota dílo, kterému bude udělena
Cena zpravidla tak, že každý člen poroty stanoví pořadí předmětných děl. Dílo, které získá nejvíc
bodů při součtu těchto žebříčků stanovených jednotlivými členy poroty, získává Cenu. Členové
poroty se mohou dohodnout, že budou při výběru postupovat jiným způsobem.
6. Rozhodnutí poroty o udělení čestného označení Finalista a o udělení Ceny je konečné.

Článek 5
Protokol
1. Porota o své činnosti za pomoci sekretáře zpracovává protokol, který obsahuje zejména
a) zápisy z průběhu jednání poroty včetně výsledků všech hlasování,
b) posouzení všech děl, kterým bylo uděleno čestné označení Finalista a Cena,
c) prezenční listinu ze zasedání poroty, včetně podpisů všech členů poroty.
2. Obsah protokolu stvrzují svým podpisem všichni členové poroty.
3. Za řádné vyhotovení protokolu odpovídá sekretář poroty.
4. Protokol je vyhotoven vždy ve dvou kopiích. Jedno vyhotovení si ponechá předseda poroty a druhé
je předáno Grémiu.

Článek 6
Členství v porotě
1.
2.
3.
4.

Porota má alespoň pět členů, počet členů je vždy lichý.
Nadpoloviční většina členů poroty je zahraniční (není české národnosti).
Členství v porotě vzniká jmenováním a je vždy pro příslušný ročník Ceny.
Členy poroty jmenuje představenstvo ČKA na návrh Grémia. K podání návrhu na členy mohou být
vyzváni i členové AČCA. Se jmenováním členem poroty musí daný člen vyslovit souhlas.
5. Jmenování členem poroty oznámí jmenovanému členovi Kancelář ČKA písemně doporučeným
dopisem.
6. Členství v Porotě není slučitelné s členstvím v AČCA, v Grémiu nebo v PS ČCA.

Článek 7
Práva a povinnosti členů
1. Členové poroty mají zejména tato práva
a) rozhodovat hlasováním per rollam na webovém portálu Ceny o nominovaných dílech,
b) účastnit se zasedání poroty,
c) hlasovat na zasedání poroty,
d) volit a odvolávat předsedu poroty.
2. Členové poroty mají zejména tyto povinnosti
a) řídit se ve věcech organizace pokyny předsedy poroty a sekretáře poroty,
b) řídit se Statutem Ceny a tímto jednacím řádem,
c) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit řádný průběh Ceny,
d) být nestranný při hodnocení děl,
e) mlčenlivosti o činnosti Poroty, zejména o udělení Ceny a o udělení čestného označení
Finalista, do oficiálního zveřejnění výsledků.
Článek 8
Předseda poroty
1. Členové poroty ze svého středu volí předsedu.
2. Předseda je zvolen bezprostředně po jmenování všech členů poroty prostou většinou hlasů všech
členů hlasováním per rollam.
3. Funkční období předsedy je vždy pro příslušný ročník Ceny.
4. Předseda reprezentuje porotu navenek i ve vztahu k ostatním orgánům Ceny. Předseda vykonává
i další činnosti stanovené v tomto jednacím řádu nebo ve Statutu Ceny.
Článek 9
Účinnost jednacího řádu
Tento jednací řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení představenstvem ČKA.

