
 

Obecná pravidla a podmínky soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019 (dále jen „Soutěž“) 
 

 Soutěž je určena rodinným domům a ostatním budovám, které jsou zkolaudovány, splňují kritéria 
Soutěže a nebyly oceněny v minulých ročnících. 

 Do Soutěže se může přihlásit vlastník budovy či jeho zástupce (např. projektant, architekt, realizační 
firma atd.), vždy ale s podloženým souhlasem vlastníka. 

 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 stavby Soutěžící souhlasí s jeho zveřejněním. Přihlášené stavby budou prezentovány 
na stránkách www.pasivnidomy.cz a na www.soutez-uspornydum.cz, stavby postupující do 
druhého kola soutěže pro hlasování veřejnosti budou prezentovány na www.soutez-
uspornydum.cz. Výherci jednotlivých kategorií mohou být vystaveny přímo na veletrhu FOR PASIV 
2020 a dalších souvisejících výstavách. Dále mohou být prezentovány v médiích v rámci výstupů ze 
Soutěže. 

 Přihlášená budova bude automaticky přihlášena do kategorie Stavba soutěže E.ON Energy Globe 
Award 2020 (EEGA2020), údaje nutné pro přihlášení do EEGA2020 budou poskytnuty 
organizátorovi. 

 Do Soutěže se lze registrovat na stránkách www.soutez-uspornydum.cz. Zde naleznete veškeré 
informace, registrační formulář, seznam požadovaných dokumentů a pravidla Soutěže. 

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

Kategorie NOVOSTAVBY – PASIVNÍ DŮM 

 Pasivní rodinný dům: splňující kritéria pasivního domu dle PHPP nebo podmínky NZÚ ob last B1 a 
B2. 

 Ostatní budovy s velmi nízkou potřebou energie na vytápění a chlazení: jakékoliv typy budov 
(rodinné domy, bytové domy, vzdělávací budovy, administrativní budovy, …); novostavby 
v klasifikační třídě energetické náročnosti budovy B a lepší (dle platné legislativy), realizované dle 
principů výstavby pasivních domů (specifická potřeba energie na vytápění musí být menší než 
30kWh/m2. rok, stejně tak. chlazení). 

Kategorie REKONSTRUKCE – ÚSPORNÝ DŮM 

 Rodinný dům: splňující technická kritéria 3. výzvy pro rodinné domy v programu Nová zelená 
úsporám v kategorii A.2 nebo A.3, případně rodinný dům, jehož rekonstrukcí je dosaženo 
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „B“ a lepší, dle vyhl. 78/2013 Sb.  

 Ostatní budovy: 

 Bytový dům: splňující technická kritéria 2. výzvy pro bytové domy v programu Nová zelená 
úsporám v kategorii A.2, případně bytový dům, jehož rekonstrukcí je dosaženo klasifikační třídy 
energetické náročnosti budovy „B“ a lepší, dle vyhl. 78/2013 Sb. 

http://www.pasivnidomy.cz/
http://www.pasivni-dum.cz/
http://www.pasivni-dum.cz/
http://www.pasivni-dum.cz/


 

Ostatní budovy: splňující technická kritéria odpovídající specifickému cíli 5.1 nebo 5.3 v Operačním 
programu Životní prostředí, případně budova, jejíž rekonstrukcí je dosaženo klasifikační třídy 
energetické náročnosti budovy „B“ a lepší, dle vyhl. 78/2013 Sb. 

Ocenění v Soutěži 

 Dvě ceny odborné poroty – cena v kategorii „NOVOSTAVBY – PASIVNÍ DŮM“ Ceny porota uděluje 
na základě svého rozhodnutí. 

 Dvě ceny odborné poroty v kategorii „REKONSTRUKCE – ÚSPORNÝ DŮM“. Ceny porota uděluje na 
základě svého rozhodnutí. 

 Cena veřejnosti je hlavní cenou soutěže. Veřejnost hlasuje mezi rodinnými domy a ostatními 
budovami, které na základě rozhodnutí poroty postoupili do 2. kola.  Vítězem se stává přihlášený 
projekt s nejvyšším počtem hlasů. 

 Cena Generálního partnera: kritéria stanoví a vyhodnocení provede Generální Partner. 

Výhry v Soutěži 
 Finanční odměna ve výši 1x 60 000 Kč a 2x 30 000 Kč 

 2 x poukaz na víkendový pobyt v pasivním vzorovém domě DOMY ATREA v Koberovech uprostřed 
krásné přírody Českého ráje 

- Cena Generálního partnera Hypoteční banka a.s. – Let balonem nad vítězným domem + 
finanční balíček služeb 

 Výhry pro hlasující 
o 1. cena - týdenní zápůjčka elektromobilu podle podmínek společnosti E.ON Česká 

republika, s.r.o. 
o 2. cena - on-line kurz „Stavíme dům s Dřevostavitelem“ v hodnotě 1 990 Kč 
o 3. – 4. cena - fitness hodinky Xiaomi Mi Band 4 
o 5. – 7. cena - roční předplatné časopisu DŘEVO&stavby 
o 8. – 10. cena - unikátní obrázková knížka pro nejmenší o tom, jak Týna a kocour Mikeš staví 

zdravý a krásný dům 

Termíny Soutěže 

 Registrace soutěžících: 17. 09. 2019 – 04. 12. 2019 

 Vyhodnocení odbornou porotou:  09. 12. 2019 – 13. 12. 2019 

 Hlasování veřejnosti: 16. 12. 2019 – 31. 01. 2020 

Vyhlášení vítězů při veletrhu FOR PASIV 2020 a předání cen:       06. 02. 2020 

Povinné dokumenty pro zařazení do Soutěže 

 Úplná a správná registrace na stránkách www.soutez-uspornydum.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) vypracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. vč. 
protokolu průkazu energetické náročnosti, 

nebo výpočet v PHPP. 

http://www.pasivni-dum.cz/
http://www.pasivnidomy.cz/


 

 Projektová dokumentace (pohledy J, S, Z, V, půdorys, řez). Hodnocena bude správnost zpracování 
projektové dokumentace a využití nových projektových postupů, např. informačního modelování 
BIM. 

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

 U kategorie NOVOSTAVBY – PASIVNÍ DŮM, doložení výsledku BlowerDoor testu. 

 Popis dalších navazujících technologií vedoucích k soběstačnosti území (např. elektromobilita, 
hospodaření s dešťovou nebo odpadní vodou v území atd.). 

 Kvalitní fotografie budovy (ideálně v profesionální kvalitě, podmínkou je pohled zepředu, z boku). 

 Výše uvedená kritéria budou označena v přihlašovacím formuláři jako povinná pro postup do 
hlasování. 

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 
zařazena do Soutěže. 

 Po uzavření přihlášek odborná porota určí budovy postupující do hlasování a zvolí vítěze v každé 
z kategorií. 

 Odborná porota hodnotí estetický vzhled stavby, architekturu, konstrukční, technické, 
technologické řešení budovy a další kritéria dle uvážení poroty.  

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

 Do hlasování veřejnosti postupují budovy, které určí odborná porota. 

Porota Soutěže 

 Kateřina Maštalířová (ABF, a.s.) 

 Ing. Jakub Hrbek (Státní fond životního prostředí České republiky) 

 Ing. Tomáš Vanický (Centrum pasivního domu, z.s.) 

 Petr Němeček (zástupce Generálního partnera Hypoteční banka, a.s.) 

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

 Ing. arch. Josef Smola (Fakulta stavební ČVUT v Praze) 

 Ing. Jana Simčinová (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze) 

 Michael Blažek (REHAU, s.r.o. - člen CPD) 

Ostatní 

 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., Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9, www.abf.cz 

mailto:soutez@pasivnidomy.cz
mailto:soutez@pasivnidomy.cz
http://www.abf.cz/


 

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov,  
www.novazelenausporam.cz 

 Organizátor SOUTĚŽE:  

Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, www.pasivnidomy.cz 
 

http://www.novazelenausporam.cz/
http://www.pasivnidomy.cz/

