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Soutěžní přehlídka PASIVNÍ DŮM 2017 

Obecná pravidla a podmínky soutěžní přehlídky PASIVNÍ DŮM 2017 (dále jen „Soutěž“) 

● Soutěž je určena budovám, které jsou zkolaudovány, splňují kritéria pro jednu z kategorií Soutěže a 
nebyly oceněny v minulých ročnících. 

● Do Soutěže se může přihlásit vlastník budovy či jeho zástupce, vždy ale s podloženým souhlasem vlast-
níka. 

● Soutěžící je občan České republiky nebo firma se sídlem v České republice. 

● Účast v Soutěži není podmíněna poskytnutím jakéhokoli plnění vyhlašovateli Soutěže. Přihlášení i účast 
v Soutěži jsou zdarma. 

● Soutěžícím se stává ten, kdo v uvedeném termínu provede řádnou registraci, která mu bude potvrzena 
potvrzovacím e-mailem. 

● Přihlášením budovy Soutěžící souhlasí s jeho zveřejněním. Přihlášené budovy budou prezentovány na 
stránkách www.pasivnidomy.cz, budovy postupující do hlasování veřejnosti budou prezentovány na 
www.pasivni-dum.cz a vystaveny přímo na veletrhu FOR PASIV 2018 a dalších souvisejících výstavách. 
Dál budou prezentovány v médiích v rámci výstupů ze Soutěže. 

● Přihlášená budova bude automaticky přihlášena do kategorie Stavba soutěže E.ON Energy Globe 
Award 2018 (EEGA2018), údaje nutné pro přihlášení do EEGA2018 budou poskytnuty organizátorovi. 

● Do Soutěže se lze registrovat na stránkách www.pasivni-dum.cz. Zde naleznete veškeré informace, re-
gistrační formulář, seznam požadovaných dokumentů a pravidla Soutěže. 

Kategorie Soutěže 
Přiřazení přihlášené budovy do kategorií provede na základě technických parametrů Organizátor. 

Kategorie I: PASIVNÍ RODINNÝ DŮM 

● Rodinné domy splňující kritéria pasivního domu dle PHPP nebo podmínky NZÚ – oblasti B2. 

Kategorie II: OSTATNÍ ENERGETICKY VELMI ÚSPORNÉ BUDOVY 

● Budovy bez omezení typu a druhu: rodinné domy, bytové domy, vzdělávací budovy, administrativní 
budovy atd., novostavby či změny stávajících staveb. 

● Energetická náročnost v klasifikační třídě B a lepší, realizované dle principů výstavby pasivních domů. 

Ceny v Soutěži 

● Cena odborné poroty v kategorii I: uděluje na základě svého rozhodnutí porota 

● Cena odborné poroty v kategorii II: uděluje na základě svého rozhodnutí porota 

● Cena veřejnosti: určena na základě hlasování veřejností. Vítězem se stane soutěžící s nejvyšším počtem 
hlasů 

● Cena Generálního partnera: kritéria stanoví a vyhodnocení provede GP. 

Výhry v Soutěži 

● Cena odborné poroty v kategorii I: voucher na pořízení systému Haidy v hodnotě 50 000 Kč 

● Cena odborné poroty v kategorii II: voucher na pořízení stínící techniky Isotra v hodnotě 50 000 Kč 

● Cena veřejnosti:  

● Cena Generálního partnera: zahradní gril Campingaz 3 Series Woody LD 

Termíny Soutěže 

● Registrace soutěžících: 19. 9. 2017 – 30. 11. 2017 

● Vyhodnocení odbornou porotou: 1. 12. 2017 – 20. 12. 2017 

● Hlasování veřejnosti: 8. 1. 2018 – 31. 1. 2018 
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Soutěžní přehlídka PASIVNÍ DŮM 2017 

● Vyhlášení vítězů a předání cen: v termínu 8. – 10. 2. 2018 při veletrhu FOR PASIV 2018 

Povinné dokumenty pro zařazení do Soutěže 

● Úplná a správná registrace na stránkách www.pasivni-dum.cz, resp. www.pasivnidomy.cz. 

● Souhlas s Prohlášením přihlašovatele, který soutěžící potvrdí při registraci. 

● Energetická část: 

 krycí list prokazující čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám vč. odborného posudku, ▪

 nebo průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vč. Protokolu průkazu energetické náročnosti, ▪

 nebo výpočet v PHPP. ▪

● Projektová dokumentace (pohledy J, S, Z, V, půdorys, řez). 

● Popis způsobu vytápění, přípravy teplé vody, větrání popř. další technologie instalované v budově. 

● Kvalitní a ideálně i reprezentační fotografie budovy (podmínkou je pohled zepředu, z boku). 

Hodnocení soutěžících a výběr vítěze Soutěže – pravidla hlasování 

● Kontrola splnění podmínek soutěže bude probíhat průběžně ze všech registrací a zaslaných přihlášek. 

● V případě splnění všech podmínek a dodání všech povinných dokumentů bude přihlášená budova zařa-
zena do Soutěže. 

● Po uzavření přihlášek odborná porota zvolí vítěze v každé z kategorií. 

● Odborná porota hodnotí architekturu, konstrukční, technické a technologické řešení budovy. 

● V hlasování veřejnosti probíhá výběr vítěze jen na základě hlasů veřejnosti (fyzické osoby, široká veřej-
nost, majitelé budovy a rodinní příslušníci, apod.). Vítězem se stává budova s největším počtem hlasů. 

● Do hlasování veřejnosti postupují všechny budovy. 

Porota Soutěže 

● Kateřina Maštalířová (ABF, a.s.) 

● Iva Mědílková (PROJEKTIVA CZ, s.r.o.) 

● Jan Bárta (Centrum pasivního domu, z.s.) 

● Ondřej Chybík (Chybik + Kristof Architects & Urban Designers) 

● Jakub Hrbek (Státní fond životního prostředí České republiky) 

● Libor Hrubý (Centrum pasivního domu, z.s.) 

● Libor Urbášek (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover) 

● Josef Smola (Centrum pasivního domu, z.s.) 

● zástupce hlavního mediálního partnera 

Ostatní 

● O správnosti a úplnosti registrace se můžete informovat na e-mailové adrese: soutez@pasivnidomy.cz. 

● V případě dotazů k Soutěži se můžete obrátit na: soutez@pasivnidomy.cz. 

Kontakty 

● Vyhlašovatel Soutěže: ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00  Praha 9, www.abf.cz 

● Organizátor Soutěže: Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, www.pasivnidomy.cz 

● Podporovatel Soutěže: Státní fond životního prostředí České republiky, Olbrachtova 2006/9, 140 00 
Praha 4, www.novazelenausporam.cz 


