
 
 

 
 
 

          

            

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

 
PASIVNÍ DŮM ROKU 
Soutěžní přehlídka pasivních domů a domů s velmi nízkou energetickou náročností 
 
 

Obecná pravidla a podmínky Soutěže: 
 Soutěž je určena rodinným domům, které byly dokončeny v letech 2010 – 2015 a splňují kritéria pro 

pasivní domy nebo domy s velmi nízkou energetickou náročností (dle normy PHPP nebo dle kritérií 
Nová zelená úsporám v případě čerpání dotace; měrná potřeba tepla na vytápění do 20 kWh/m2/rok). 

 Do Soutěže se může přihlásit vlastník domu či jeho zástupce, vždy ale s podloženým souhlasem 
vlastníka. 

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

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

 Soutěž je dvoukolová a má jednoho hlavního vítěze. Do prvního kola soutěže postupují ti, kteří budou 
řádně registrováni, splňují všechny podmínky Soutěže a dodají požadované podklady. Postupující z 
prvního do druhého kola určuje odborná porota. Vítěz Soutěže, který bude znám z druhého kola, je 
určen veřejností na základě hlasování. 

 O postupu do prvního a druhého kola budou soutěžící informováni na uvedený e-mail. 

 Domy zahrnuty do prvního a druhého kola budou prezentovány na stránkách 
www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku a domy postupující do druhého kola budou vystaveny přímo na 
veletrhu FOR PASIV 2016 formou fotogalerie. 
 
 

Výhry v Soutěži: 
 Vítěz Soutěže získává zahradní bazén včetně příslušenství od společnosti ABPLAST s.r.o. v celkové 

hodnotě 80 000 Kč. Více informací o výhře naleznete na stránkách 
www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku v dokumentu ABPLAST_zahradní bazén. 

 Soutěžící z druhého kola, kteří se nestanou vítězem, získávají od sposlečnosti ABF, a.s. VIP kartu pro 
dvě osoby s volným vstupem na všechny veletrhy pořádané společností ABF, a.s. v roce 2016. 

 
 

Termíny Soutěže: 
 Registrace soutěžících:      15. 11. 2015 – 31. 12. 2015 

 První kolo Soutěže (vyhodnocení odbornou porotou):  1. 1. – 15. 1. 2016 

 Druhé kolo Soutěže (hodnocení veřejnosti):   20. 1. – 29. 2. 2016 

 Vyhlášení vítěze:       1. 3. 2016 

 Předání ceny vítězi:      18. 3. 2016 při veletrhu FOR HABITAT 
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Jak a kde se do Soutěže registrovat: 
 Do Soutěže se lze registrovat na stránkách www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku. Zde naleznete 

veškeré informace, registrační formulář, seznam požadovaných dokumentů a pravidla Soutěže. 
 
 

Povinné dokumenty pro zařazení do Soutěže: 
 Úplná a správná registrace na stránkách www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku. 

 Vyplněná přihláška, která je ke stažení na stránkách www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku. 

 Souhlas s Prohlášením přihlašovatele, který soutěžící potvrdí při registraci. 

 Krycí list prokazující čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám nebo průkaz o energetické 
náročnosti budovy (PENB). 

 Odborný posudek, jehož součástí je projektová dokumentace (pohledy J, S, Z, V a půdorys). 

 Kvalitní a ideálně i reprezentační fotografie domu (podmínkou je pohled zpředu, z boku, alespoň 5 ks).  
 
 

Hodnocení soutěžících a výběr vítěze Soutěže: 
 Předvýběr do prvního kola soutěže bude probíhat průběžně ze všech registrací a zaslaných přihlášek 

přes stránky www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku.  

 Na základě správnosti a platnosti všech dodaných dokumentů budou soutěžící zahrnuti do prvního kola 
Soutěže. V prvním kole Soutěže odborná porota vybere bez pořadí nejméně 15 % z celkového počtu 
soutěžících prvního kola (minimálně však deset), kteří postoupí do kola druhého. 

 Odborná porota hodnotí architekturu, konstrukční a technické řešení domu. 

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

 Hlasovat lze jednoduše online na stránkách www.pasivnidomy.cz/pasivnidumroku nebo fyzicky na 
veletrhu FOR PASIV 2016, který proběhne v termínu 21. – 23. 1. 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA 
v Letňanech. Každý hlasující má k dispozici tři hlasy a může hlasovat pouze jednou.  

 Hlasování není podmíněno registrací či zadáním jakýchkoli kontaktních údajů. 

 Hlasující má možnost, v případě zadání e-mailu při hlasování, získat volnou elektronickou vstupenku na 
veletrh FOR HABITAT 2016 a veletrh FOR PASIV 2017 (vstupenky budou zaslány e-mailem do 15. 3. 
2016). 

 
 

Porota Soutěže: 
 Odborná porota: 

- Centrum pasivního domu: Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Jana Hořická, Ing. Jan Bárta 
- Státní fond životního prostředí České republiky: Ing. Jakub Hrbek 
- Nezávislý odborný porotce: Ing. Viktor Zbořil 

 Veřejnost:  
- fyzické osoby, široká veřejnost, majitelé domů a rodinní příslušníci 
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Ostatní: 
 O správnosti a úplnosti registrace se můžete informovat na e-mailové adrese: soutez@pasivnidomy.cz. 

 V případě organizačních dotazů k soutěži se můžete obrátit na: mastalirova@abf.cz, v případě 
technických dotazů se můžete obrátit na: soutez@pasivnidomy.cz. 

 
 

Kontakty: 
 Organizátor soutěže:  

 
ABF, a.s.  
Mimoňská 645, 190 00  Praha 9  
T: 225 291 118 
E: mastalirova@abf.cz 
www.abf.cz 
 

 Odborní partneři soutěže:  
 
Centrum pasivního domu 
Údolní 33, 602 00 Brno 
www.pasivnidomy.cz 
 
aliance BAHAL 
Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 
www.pasivnidomybahal.cz 
 
Státní fond životního prostředí České republiky 
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 
www.novazelenausporam.cz 
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