
Vypisovatelé

PODMÍNKY SOUTĚŽE

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřej-
nost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středočes-
kého kraje. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací 
staveb, se snahou ocenit činnost investorů, architektů, 
projektantů a dodavatelů. 

Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: novostavby 
a rekonstrukce všech druhů typologií a využití - tj. bytové 
stavby, stavby veřejné občanské vybavenosti (úřední budovy, 
školy, nemocnice, knihovny atd.), administrativní objekty, 
stavby pro obchod, komerci, stravování, ubytování, kulturu, 
stavby individuální bytové výstavby (rodinné domy), objekty 
drobné architektury, úpravy veřejných prostranství, atd., 
krajinářské a parkové úpravy, urbanistické celky, zemědělské 
stavby, průmyslové stavby a jiné objekty výroby, stavby pro 
vědu a výzkum, dopravní stavby – tj. novostavby a úpravy 
komunikací, mostů, stavby železniční, lodní, letecké dopravy 
atd., vodní díla, stavby protipovodňových úprav, stavby pro 
energetiku, atd., inženýrské stavby - např. stavby technické 
infrastruktury atd., dále rekonstrukce památek, významné 
interiéry, dále realizace prvků Smart cities, Smart house atp.

Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje 
bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registra-
ce – sídlo firmy dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena 
stavební díla, ze všech oborů (včetně interiérů), dokončená 
a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání 
návrhu. Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které 
nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. 

Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), 
přihlašovatel podpisem přihlášky do soutěže prohlašuje, že 
byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakáz-
kách.

Přihlašovatel podpisem přihlášky do soutěže prohlašuje, že 
veškeré podklady poskytuje na základě souhlasu a v rámci 
GDPR všech právnických a fyzických osob uvedených v doku-
mentaci pro potřeby dané soutěžními podmínkami.

STAVBA ROKU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE 2019

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 
– VEŘEJNÁ NEANONYMNÍ SOUTĚŽ

SOUTĚŽ JE VYPSÁNA POD ZÁŠTITOU: 
Hejtmanky Středočeského kraje

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitel-
ství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti 
spoluvypisovatelů, dle Statutu programu soutěže Stavba roku 
Středočeského kraje.

POROTA - HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezá-
vislá porota jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku 
Středočeského kraje (dále jen rada), na návrh vypisovatelů, 
případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě 
návrhu odborné poroty soutěže Stavba roku Středočeského 
kraje (dále jen porota) udělí rada nominace a titul a případ-
ně reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny 
a ocenění.

Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na při-
hlášeném díle. 

JEDNOTLIVÉ STAVBY BUDOU KOMPLEXNĚ 
POSUZOVÁNY PODLE TĚCHTO KRITÉRIÍ:

 účelnost investičního záměru a účelnost stavby,
 význam a přínos stavby ve vztahu ke své blízké lokalitě, 

ve vztahu ke Středočeskému kraji
 začlenění stavby do okolí, resp. kvalita veřejného prostoru 

vytvořeného stavbou,
 kvalita architektonického a stavebně-technického řešení 

stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně 
technického a estetického řešení a jeho hospodárnost,

 u rekonstrukcí památek je rovněž posuzována hodnota 
stavebního díla z hlediska památkové péče

 inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo 
vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stav-
by,

 kvalita stavebních a řemeslných prací a použitých sta-
vebních materiálů (přihlašovatelé mohou jmenovat 3 - 5 
rozhodujících výrobků a inovativně použitých technologií 
ve stavbě),

 hledisko trvale udržitelného stavění v jeho ekonomické, 
environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem 
na energetickou úspornost a použití principu Smart house 
a Smart cities, využití BIM v přípravě a realizaci stavby,

 přijetí stavebního díla stavebníkem a uživatelem, přijetí 
veřejností,

 další kritéria dle uvážení poroty.
Přihlašovatel podpisem přihlášky do soutěže prohlašuje, že 
zajistí vstup poroty soutěže do přihlášené stavby v předem 
dohodnutém termínu.

 

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2018 
– veřejná neanonymní soutěž

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmanky Středočeského 
kraje. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, 
za účasti spoluvypisovatelů soutěže. 

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž 
je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou 
ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. 
Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i re-
konstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní 
stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby 
veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické 
i vodohospodářské stavby a realizované prvky Smart cities.

Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje 
bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo regis-
trace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební 
díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo 
zkolaudovaná do května 2018.
Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly 
oceněny v předchozích ročnících soutěže. 

Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), 
musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách.

POROTA - HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná 
a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, 
na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu 
soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a titul 
a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny 
a ocenění. 

Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na 
přihlášeném díle. 

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií: 
• kvalita investičního záměru a účelnost stavby,
• začlenění stavby do okolí, kvalita veřejného prostoru 

vytvořeného stavbou,
• architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, 

funkčního, konstrukčně technického a estetického 
řešení a jeho hospodárnost,

• inovativnost konstrukce, dopravního, energetického 
nebo vodohospodářského konceptu, či jiných 
charakteristik stavby,

• kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost 

použitých stavebních materiálů, očekává se, že 
přihlašovatelé jmenují 3-5 rozhodujících výrobků 
a inovativně použitých technologií ve stavbě, 

• hledisko trvale udržitelného stavění v jeho ekonomické, 
environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem 
na energetickou úspornost a použití principu Smart house

• spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností,
• další kritéria dle uvážení poroty.

CENY A OCENĚNÍ 
Poradce poroty: porota si pro posouzení jednotlivých kritérií 
posuzovaných staveb může vyžádat odborné posudky od re-
nomovaných odborníků.  

Porota provede výběr staveb, jejich posouzení a navrhne: 
A) Titul Stavba roku Středočeského kraje 2018
• na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 

1/3 přihlášených staveb 
• na titul Stavba roku bude porotou vybrána 1 stavba z no-

minovaných
B) Cena hejtmanky Středočeského kraje
• Cenu hejtmanky udělí hejtmanka stavbě z nominovaných

staveb za největší přínos Středočeskému kraji
C) Zvláštní ceny
Porota může doporučit udělení těchto cen:
• Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
• Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
• Cena za nejlepší investiční záměr
• Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho 

příspěvkové organizace
• Cena za rozvoj bydlení
• Cena za dopravní infrastrukturu
• Cena za energetickou úspornost
• Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty 

krajiny nebo okolní zástavby
• Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru
• Zvláštní cena (Cena za BIM, Cena za Smart city apod.)
D) Cena veřejnosti
Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve 
spolupráci s mediálními partnery soutěže.

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE 
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická 
osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho 
financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo 
vlastníkem stavby, a která zdokumentuje zrealizované dílo níže 
uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku 
do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, 
pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a registraci 
do soutěže.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 6. 2018

Vypisovatelé

STAVBA ROKU
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 2018

PODMÍNKY SOUTĚŽE

a Smart cities,

Vypisovateli soutěže jsou Středočeský kraj, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů,  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy a Obec architektů.



CENY A OCENĚNÍ 
Porota provede odborné posouzení staveb a navrhne: 

A) TITUL STAVBA ROKU 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019

 na ocenění titulem Stavba roku Středočeského kraje 2019 
může porota nominovat nejvýše 1/3 přihlášených staveb 

 na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 porota 
navrhne 1 stavbu z nominovaných staveb na udělení titulu 
Stavba roku Středočeského kraje 2019

B) CENU HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
kterou může hejtmanka udělit stavbě za mimořádný přínos 
Středočeskému kraji

C) ZVLÁŠTNÍ CENY
Porota může doporučit udělení těchto cen dle spektra přihlá-
šených staveb:

 Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 Cena za nejlepší investiční záměr
 Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvko-

vé organizace
 Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo jeho příspěv-

kové organizace 
 Cenu za rozvoj bydlení
 Cenu za dopravní infrastrukturu
 Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
 Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty kraji-

ny nebo okolní zástavby
 Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru
 Cena za architektonické řešení
 Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky
 Cena za uplatnění recyklace materiálů v koncepci stavby 
 Cena za použití inovativních systémů ve stavebnictví a in-

frastruktuře (cena za implementaci BIM, cena za Smart city 
apod.)

 Zvláštní cena dle vyhodnocení poroty
Porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných 
staveb může vyžádat odborné posudky od renomovaných 
odborníků.

Zvláštní ceny mohou být spojeny se jmény vypisovatelů nebo 
partnerů soutěže.

D) CENA VEŘEJNOSTI
- Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, 
ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Cena bude udě-
lena na základě výsledků hlasování veřejnosti na webových 
stránkách soutěže www.stavbaroku.cz.

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo práv-
nická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela 
na jeho financování, nebo projekci, nebo realizaci, je vlastní-
kem nebo provozovatelem stavby, a která zdokumentuje zre-
alizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační 
poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné 
přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní 
přihlášku a registraci do soutěže.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 14. 6. 2019 
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je 
nutno doručit nejpozději do 14. 6. 2019 do 15,00 hod. na ad-
resu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské 
náměstí 833/31, Praha 1.

Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 
5 000 Kč + 21 % DPH. Přihlašovací poplatek za jednu stavbu 
může být rozložen na více přihlašovatelů (např. stavebník, do-
davatel, projektant atp.). Současně může jeden přihlašovatel 
do soutěže přihlásit a uhradit poplatek za více staveb.

V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je 
nutné provést platbu v hotovosti. 

V případě odhlášení stavby v průběhu 14 a více dní před 
uzávěrkou přihlášek získáte zpět 100 % ceny přihlašovacího 
poplatku. Při odhlášení 7 - 14 dní před termínem uzávěrky zís-
káte zpět 50 % ceny. Pokud se odhlásíte méně než 7 dní před 
uzávěrkou přihlášek, či pokud se nezúčastníte bez odhlášení, 
není možné platbu vrátit. Jsme nuceni účtovat stornopoplatky 
vzhledem k nákladům se zpracováním každé přijaté přihlášky. 
Odhlášení z přihlášky musí být provedeno písemně (e-mailem, 
jehož přijetí je potvrzeno pořadatelem).

Vítězná stavba posledního ročníku Středolabské veřejnopráv-
ní soutěže – Stavba roku střední Čechy, která se nachází 
na území Středočeského kraje, bude-li organizátory této pře-
hlídky nominována, postupuje do aktuálního ročníku soutěže 
Stavba roku Středočeského kraje. 

Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba 
roku Středočeského kraje 2019 jsou spojeny s právem použí-
vat je jako referenční, reklamní a propagační argument. 

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Středočeského kraje 
2019 se uskuteční v listopadu 2019. 

PUBLIKOVÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH, NOMINOVANÝCH 
A OCENĚNÝCH STAVEB
Průběh hodnocení staveb, výsledky soutěže a prezentace oce-
něných staveb budou zveřejněny na internetových stránkách 
www.stavbaroku.cz v samostatné internetové databázi staveb 
soutěže, ve které budou zveřejněny kompletní informace o při-
hlášené stavbě. Dále budou uveřejněny informace o investo-
rovi, projektantovi, autorovi architektonického řešení a doda-
vateli. Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny 
na internetu do jednoho měsíce po uzávěrce soutěže. 

Po dohodě s organizátorem soutěže (Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství), vlastníkem stavby a projednání 
s přihlašovatelem a příp. uživatelem stavby mohou být jednot-
livé stavby s nejvyššími oceněními (titul Stavba roku Stře-
dočeského kraje 2019, Cena hejtmanky Středočeského kraje 
a Cena veřejnosti) označeny vítěznou plaketou, která může být 
odhalena na stavbě při slavnostním ceremoniálu, za možné 
účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, míst-
ních úřadů, investora, projektanta, hlavního dodavatele stavby 
a uživatele a médií.

Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 
2019 postoupí přímo do celostátní soutěže Stavba roku, 
za podmínky, že se v minulých ročnících celostátní soutěže 
neúčastnila.  V opačném případě navrhne porota z nominova-
ných staveb jinou stavbu splňující tyto podmínky.

DLOUHODOBÉ HODNOCENÍ KVALITY 
ÚČASTNÍKŮ RABF
Všichni účastnící soutěže získají na základě ocenění příslušné 
body v ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
(RABF), který bude aktualizován, veřejně vyhlášen a zpřístup-
něn na www.rabf.cz .



w w w . s t a v b a r o k u . c z

OBSAH DOKUMENTACE 
1. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
(podklad pro vystavení faktury).

2. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ REGISTRACE DO SOUTĚŽE
Formulář obsahuje základní údaje pro evidenci a prezentaci 
soutěžního návrhu.

3. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
ÚDAJE O STAVBĚ: potřebné rozšíření údajů uvedených 
v registraci. Přehledná informace o stavebním díle obsahující 
popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, 
lokalizaci (název, místo – tj. adresu včetně čp., katastrálního 
území a jména obce, stručnou charakteristiku stavby), dobu 
výstavby (zahájení, dokončení, předání do užívání), doklady 
energetické náročnosti budovy, ev. další podstatné údaje 
o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži při-
hlašována. Informace o rozhodujících materiálech, výrobcích 
a technologiích a jejich inovacích, které byly na stavbě použity. 
V případě rekonstrukce by mělo být předloženo zdokumento-
vání předchozího stavu, nejlépe fotodokumentací.

ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU STAVBY: investor - stavebník, fyzic-
ké osoby - autoři projektu, zpracovatel projektové dokumenta-
ce - právnická osoba, dodavatel - sdružení dodavatelů, případ-
ně pak rozšiřující údaje z registrace upřesňující zejména úlohu 
zpracovatelů jednotlivých fází projektové dokumentace, účast 
subdodavatelů stavby a podíly při realizaci formou sdružení 
a autorizované osoby projektanta a stavbyvedoucího.

4. VÝKRESOVÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE: 
musí obsahovat: seznam příloh, situaci (včetně širších vzta-
hů), rozhodující půdorysy, řezy a pohledy, případně schéma 
konstrukčního řešení a řešení stavebního detailu a 6 - 10 ks 
profesionálních fotografií, a to z exteriéru i interiéru, příp. 
fotografie stavebních detailů a IFC model při zpracování BIM.

Obecně je žádoucí dodání výkresové dokumentace v odpovída-
jícím měřítku a čitelnosti prezentující projekt stavby tj. např. 
na úrovni architektonické studie, územního rozhodnutí atp. 
(vhodnější nežli projekt v podrobnosti pro stavební povolení či 
prováděcí projekt) případně doplněné o výkresy konstrukčního 
řešení a řešení stavebních detailů, či jiné části dokumentace 
prezentující stavbu. 

FORMA DOKUMENTACE: 
Veškerá dokumentace se požaduje ve dvou paré. Jedno 
paré v tištěné podobě a druhé v digitální formě na CD, DVD, 
flashdisku (prosíme, nezapomeňte CD/DVD při vypalování 
uzavřít).

Označení elektronických souborů a příloh v seznamu tištěné 
dokumentace musí být pro obě paré shodné.

První paré: pro posouzení a práci poroty a archiv bude v tiš-
těné formě, není žádoucí knihařská adjustace dokumentace. 
Formuláře, texty, fotografická i výkresová dokumentace jsou 

požadovány ve formátu A4, nebo na tento formát složené.

Druhé paré: v digitální podobě je určeno pro přípravu výstavy, 
publikování v tisku a prezentaci stavby na internetu a e-ar-
chivu.

Musí obsahovat shodnou dokumentaci ve formátech:

a) přihlášku a registraci v e-formulářích,

b) textovou část v textovém editoru,

c) fotografie:

 min. A4,*.TIFF bez komprese pro PC nebo *.JPG – nejvyšší 
kvalita, rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného 
profilu).

 formát *.PNG nebo *.JPG, velikost min. 200 kB a max. 2 MB, 
pro publikování na web

d) výkresová dokumentace: samostatné soubory očíslova-
né (pojmenované) shodně s vytištěnými přílohami, *. EPS 
Illustrator 10.0 nebo nižší, všechna použitá písma musí být 
přibalena nebo ve vektorech (převedena do křivek), případně 
*. PDF se zachováním funkce možnosti úprav v Illustratoru, 
DWG formát.

ARCHIVACE DOKUMENTACE 
Výkresová dokumentace všech děl přihlášených do soutěže 
zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity. Bude 
uložena v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství.

Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech 
vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracová-
ním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, v katalogu 
soutěže, v tisku a v elektronickém archivu Národní knihovny 
České republiky, případně další prezentaci oceněných staveb, 
a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná 
práva třetích osob. 

PŘIHLASTE VAŠI STAVBU
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Tel.: 224 228 910 
e-mail: fibiger@abf-nadace.cz

Informace o soutěži a přihlášku naleznete 
na www.stavbaroku.cz.

Vypisovatelé soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019 
si vyhrazují možnost inovace způsobů propagace a vyhlášení 
výsledků soutěže a oceněných staveb. 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
6. ročníku veřejné neanonymní soutěže.

Dbejte na správnost uvedených údajů. Údaje uvedené v této části přihlášky budou použity na webu, tiskových 
zprávách soutěže, diplomech, katalogu, výstavě a budou dány k dispozici mediálním partnerům soutěže.

Prosíme, uvádějte celá jména včetně akademických titulů.

Název stavby /
Title of the Buiding

Autor / 
Author

Projektant/ 
Designer

Investor / 
Investor

Dodavatel / 
Contractor

Lokalita - adresa +GPS
Location -address+ GPS

Přihlašovatel / 
Entered by

Doba výstavby / Construction period 
Rok / rok

Délka stavby u liniových 
staveb / Built up area

PŘIHLAŠOVATEL: 

Jméno: 

Vztah ke stavbě (označte vhodné) investor                projektant                dodavatel                uživatel

Adresa sídla: 

Fakturační adresa (je-li odlišná od sídla): 

IČ:                                                                                                        DIČ:

Jméno kontaktní osoby: 

Telefon:      e-mail: 

Jméno statutárního 
zástupce přihlašovatele:

Prohlašuji, že osoby uvedené v tabulce jsou uvedeny správně a souhlasí se zveřejněním na prezentačních materiá-
lech soutěže Stavba roku (katalog, web, diplomy, výstava atd.)

STAVBA ROKU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE 2019



Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s podmínkami soutěže STAVBA 
ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 a zároveň žádá o vystavení a zaslání faktury na částku 
5 000 Kč + 21% DPH za výše uvedenou stavbu. Přihlašovací poplatek za jednu stavbu může být rozložen 
na více přihlašovatelů (např. stavebník, do davatel, projektant atp.). Současně může jeden přihlašovatel 
do soutěže přihlásit a uhradit poplatek za více staveb.
Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv 
souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, do katalogu soutěže, v partner-
ském tisku dalších médiích a v elektronickém archivu Národní knihovny České republiky případně 
při další prezentaci oceněných staveb, a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná 
práva třetích osob. Přihlašovatel prohlašuje, že zajistí vstup poroty soutěže do přihlášené stavby.
 V souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/697, směrnice 95/46/ ES a souvi-
sející zákon č. 101/2000 Sb., přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v doku-
mentaci soutěže a jejich archivováním pro potřeby soutěže.
V případě odhlášení stavby v průběhu 14 a více dní před uzávěrkou přihlášek získáte zpět 100% ceny 
přihlašovacího poplatku. Při odhlášení 7 – 14 dní před termínem uzávěrky získáte zpět 50% ceny. 
Pokud se odhlásíte méně než 7 dní před uzávěrkou přihlášek, či pokud se nezúčastníte bez odhlášení, 
není možné platbu vrátit. Odhlášení z přihlášky musí být provedeno písemně (e-mailem, jehož přijetí je 
potvrzeno pořadatelem) nebo telefonicky přímo s pořadatelem.

Datum: Podpis (razítko) statutárního zástupce přihlašovatele

Vyplněnou přihlášku zašlete podepsanou 
(a orazítkovanou) včas jako poštovní zásilku, 
nebo elektronickou poštou na adresu 
organizátora soutěže:
 
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ
Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., tel: 224 228 910, 
e-mail: fibiger@abf-nadace.cz
číslo účtu:  166 16 87/ 0300 

(pozn.: Prezentační poplatek je nákladovou položkou.)

UZÁVĚRKA PŘEDLOŽENÍ SOUTĚŽNÍ 
DOKUMENTACE JE 14. 6. 2019. 

Přihlášku včetně kompletní požadované 
dokumentace je nutno doručit nejpozději  
do 14. 6. 2019 do 15.00 hod. na adresu 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
stavitelství nebo do 24:00 zaslat emailem 
na adresu fibiger@abf-nadace.cz.  
V případě úhrady prezentačního poplatku v den 
uzávěrky soutěže je nutné provést 
platbu v hotovosti.

STAVBA ROKU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE 2019



Lokalita Adresa stavby 

Přihlašovatel je (vyberte vhodné označení) investor dodavatel  projektant uživatel

PARTNEŘI STAVBY

INVESTOR (plné jméno organizace dle registrace)

Adresa Kontaktní jméno

E-mail Telefon

DODAVATEL (plné jméno organizace dle registrace (název sdružení)

Členové sdružení 

Adresa Kontaktní jméno

E-mail Telefon

Autorizovaný stavbyvedoucí E-mail

Číslo autorizace Jméno statutárního zástupce

PROJEKTANT

A. AUTOR (autoři, fyzické osoby uplatňující své autorství dle autorského zákona, jména a příjmení bez titulů, v určeném pořadí k uvedení)

B. PROJEKTANT (fyzická či právnická osoba, zajišťující na základě obchodní smlouvy zhotovení projektové dokumentace)

Plné jméno dle registrace

Adresa Kontaktní jméno

E-mail Telefon

Autorizovaná osoba projektanta dle zákona 360/92

E-mail Číslo autorizace

DALŠÍ projektový partner (určení formy partnerství: inženýrská společnost, uživatel, subdodavatel, zpracovatel vybraného stupně, národní 

úpravy projektové dokumentace apod.)

Plné jméno fyzické neb právnické osoby dle registrace 

Adresa Kontaktní jméno

E-mail Telefon

Autorizovaná osoba projektanta dle zákona 360/92

E-mail Číslo autorizace

8

REGISTRACE DO SOUTĚŽE 
(základní údaje o stavbě a partnerech jejího zhotovení)

ÚDAJE ZDE UVEDENÉ BUDOU ZÁVAZNÉ PRO PREZENTOVÁNÍ STAVBY A JEJÍCH TVŮRCŮ NA INTERNETU, 
V TISKU, NA DIPLOMECH A DALŠÍCH MATERIÁLECH. ÚDAJE PIŠTE VČETNĚ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN.

NÁZEV STAVBY

REGISTRACE DO SOUTĚŽE
(základní údaje o stavbě a partnerech jejího zhotovení)

ÚDAJE ZDE UVEDENÉ BUDOU ZÁVAZNÉ PRO PREZENTOVÁNÍ STAVBY A JEJÍCH TVŮRCŮ NA INTERNETU, V TISKU, 
NA DIPLOMECH A DALŠÍCH MATERIÁLECH. ÚDAJE PIŠTE VČETNĚ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN.

STAVBA ROKU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE 2019



ÚDAJE O STAVBĚ

Kategorie stavby novostavba          rekonstrukce          dostavba a jiné

Typologický druh stavby (bytová stavba, administrativa, dopravní stavba, technická stavba veřejné prostranství, občanská infrastruktura, 

průmyslová stavba a jiné)

Rok zahájení investorské a projektové přípravy  

Obestavěný prostor Zastavěná plocha

Plocha pozemku

Počet a druh účelových jednotek

Užitková plocha 

Celkové náklady stavby bez DPH 

Způsob financování (soukromé prostředky, veřejné prostředky, dotační prostředky a jejich výše)

Použití BIM v přípravě nebo realizaci stavby (200 znaků včetně mezer)

Energetická náročnost budovy (A, B, C, D, E...)   Byla zpracována EIA?

Bylo zpracováno posouzení trvalé udržitelnosti stavby a její certifikace a jaká (do 100 znaků včetně mezer)

Stavebně konstrukční řešení (do 200 znaků včetně mezer)

Historické a kulturní souvislosti, jsou-li významné (do 200 znaků včetně mezer)

Umístění stavby, vztah k veřejnému prostranství (do 200 znaků včetně mezer)

Vztah k dopravní obsluze a technické infrastruktuře (do 200 znaků včetně mezer)

Ekologické souvislosti, jsou-li významné (do 200 znaků včetně mezer)

Řešení bezbariérovosti (do 200 znaků včetně mezer)

Použité výrobky a technologie, které významným způsobem ovlivnily charakter stavby, nebo představují zajímavou inovaci. 

Očekává se uvedení 2-5 příkladů.:

Název výrobku – technologie 

Výrobce Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

Název výrobku – technologie

Výrobce Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie

Název výrobku – technologie 

Výrobce Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie

Název výrobku – technologie 

Výrobce Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

Název výrobku – technologie 

Výrobce Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

ÚDAJE O DOKUMENTACI

Počet fotografií Počet výkresů

Počet stran textu rozvádějící uvedené údaje Jiné podklady (BIM, video apod.)

ÚDAJE UVEDENÉ V REGISTRACI NENÍ POTŘEBA OPAKOVAT V TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.
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