
VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE PRO ROK 2008
se uskutečnilo v průběhu jarní konference AEM 24. 2. 2009
v Poděbradech

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
Přihlášky budou k dispozici ihned po oficiálním vyhlášení soutěže
v průběhu jarní konference AEM 24. 2. 2009 v Poděbradech.
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická
osoba, která stavební dílo či projekt prováděla nebo se podílela
na projekci a realizaci, která zdokumentuje stavbu či projekt níže
uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek.

PREZENTAČNÍ POPLATEK
za zařazení přihlášky do soutěže se stanovuje ve výši:
Kategorie A 9 000 Kč (vč DPH)
Kategorie B 3 000 Kč (vč. DPH)
Upozornění: prezentační poplatek je nákladovou položkou

UZÁVĚRKA: 1155..  1100..  22000099  ddoo  1166..  0000  hhoodd

Podklady pro zařazení do soutěže nutno doručit v zapečetěné
obálce výrazně označené ČEEP 2008 na adresu organizátora.
Podává-li jeden přihlašovatel více přihlášek, je nutné každou
přihlášku s dokumentací zapečetit do samostatné obálky. 
V případě zasílání poštou je pro přijetí rozhodující datum 
15. 10. 2009 na podacím razítku.

PRŮBĚH, HODNOCENÍ, PROPAGACE A OCENĚNÍ
Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na ofi-
ciálních internetových stránkách soutěže www.ceep.cz
a www.aem.cz a dále na stránkách vypisovatelů, sponzorů 
a dalších odborných garantů soutěže ihned po uzávěrce soutěže.

Internetový přehled přihlášených staveb bude určen k veřejnému
hlasování – anketě veřejnosti. Informace o oceněných stavbách
bude uveřejněna v síti internet na adrese vypisovatelů po celý
následující rok.

Pro nominaci na ocenění titulem ČESKÝ ENERGETICKO-
EKOLOGICKÝ PROJEKT ROKU porota vybere nejvýše 6 staveb
přihlášených do kategorie A) a nejvýše 3 projekty z každé 
kategorie B).

Nominace na titul je spojena s právem používat ji jako referenční,
reklamní a propagační argument. Nominace budou zveřejněny
v předstihu v odborném tisku a na internetových stránkách
vypisovatelů před konečným vyhlášením vítězů soutěže.

Na titul ČESKÝ ENERGETICKO-EKOLOGICKÝ PROJEKT 2008
budou porotou vybrány nejvýše 3 stavby ze staveb nominovaných
v kategorii A a 1 z projektů v každé z kategorií B).

Generální sponzor a hlavní partneři soutěže mají právo
udělit vlastní finanční cenu jakékoliv stavbě či projektu,
které byly porotou nominovány na titul ČEEP 2008.

Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v průběhu Galavečera
ČEEP dne 11. 11. 2009, na který budou pozváni zástupci všech 
spolupracujících organizací, přihlašovatelů a médií.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným dílům
bude věnována náležitá publicita. 

OBSAH DOKUMENTACE

1. Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací 
charakteristiky stavby / projektu, která dílo představí

2. Doklad o zaplacení prezentačního poplatku

3. Technická dokumentace

3.1. Rozsah dokumentace u přihlášek do kategorie 
A – STAVBY:

a) Údaje o stavbě:
Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby,
její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci
(název, místo, stručnou charakteristiku), dobu výstavby (zahájení,
dokončení, předání do užívání), investiční náklady stavby, použité
technologie, materiály a výrobky, event. další podstatné údaje
o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihla-
šována.

b) Údaje o tvůrčím týmu:
o dodavatelské firmě (zejména): název, IČ, DIČ, sídlo, adresa,
statutární zástupce, kontaktní spojení včetně kontaktní osoby,
charakteristika činnosti firmy, převládající činnost, počet
zaměstnanců, rok vzniku firmy, rozsah přímé dodávky na přihlašo-
vané stavbě o rozhodujících kooperantech: zejména s udáním
rozsahu jejich dodávky o projektovém týmu: (přihlašovatel přebírá
odpovědnost za případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému
právu) o investorovi stavebního díla (zejména): jeho jméno, sídlo,
adresa, statutární zástupce a kontaktní osoba, údaj, zda stavba
byla zčásti či zcela hrazena z veřejných prostředků

c) Výkresová a fotografická dokumentace 
u staveb musí obsahovat:

situaci, rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma kon-
strukčního řešení stavebního detailu, popřípadě další doku-
mentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby (může být 
i zmenšeno na formát A3, A4), alespoň 6 ks profesionálních
fotografií o rozměrech 18 x 24 cm, příp. fotografie stavebních
detailů
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d) Elektronická dokumentace 
u staveb musí obsahovat:

totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě
(v rozlišení pro tiskové účely), včetně textové zprávy (texty ve
formátech TXT nebo Word (DOC), obrázky, loga - vektorové
formáty EPS, AI, CDR, písma převedená do křivek; rastrové
formáty TIF, JPG (100% kvalita), BMP, barevné rastrové obrázky
s rozlišením 300 DPI při měřítku 1:1, pérovky a čb loga 600 DPI
při měřítku 1:1; u log preferujeme vektorové formáty. Tištěné
předlohy do formátu A4, pro kvalitní výsledek je nutné provést
zmenšení pod 75 %) 

3.2. Dokumentace u přihlášek do kategorie 
B - PROJEKTY musí obsahovat:

a) Údaje o projektu:
Název (totožný s údajem na přihlášce) a přehledná informace
obsahující popis projektu, jeho funkčního určení, popř. konstrukční
či stavební řešení, použité technologie, materiály a výrobky,
event. další podstatné údaje o projektu se zdůrazněním, proč
je k soutěži přihlašován.

b) Údaje o projektovém týmu: 
autor projektu či členové projekčního týmu (přihlašovatel přebírá
odpovědnost za případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému
právu

c) Vizualizaci či výkresovou dokumentaci projektu 
2x v tištěné podobě, 2x na CD

(texty ve formátech TXT nebo Word (DOC), obrázky, loga 
- vektorové formáty EPS, AI, CDR, písma převedená do křivek;
rastrové formáty TIF, JPG (100% kvalita), BMP, barevné rastrové
obrázky s rozlišením 300 DPI při měřítku 1:1, pérovky a čb. loga
600 DPI při měřítku 1:1; u log preferujeme vektorové formáty.
Tištěné předlohy do formátu A4, pro kvalitní výsledek je nutné
provést zmenšení pod 75 %)

STUDENTSKÁ KATEGORIE
se vypisuje za účelem propagace moderních energetických
trendů mezi mladou generací a podpory zájmu studentů 
o studium technických oborů na ČVUT ČR. Studentskou kate-
gorii organizuje:

Podmínky a více informací na:
www.enviros.cz/studentska-cena

ČESTNÝ VÝBOR
předseda:
Josef Fiřt, předseda ERU

členové:
Tomáš Hüner, náměstek ministra dopravy pro energetiku 
Rút Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí 
Václav Havlíček, rektor ČVUT
Petr Štěpánek, předseda SFŽP
Vladimír Tošovský, předseda představenstva ČEPS, a.s.
Martin Roman, předseda představenstva ČEZ, a.s.
Lorenz Pronnet, místopředseda představenstva E.ON ČR
Drahomír Ruta, předseda představenstva
Jaroslav Vích, ředitel ENVIROS, s.r.o.

MEDIÍLNÍ PARTNEŘI

Pro mediální partnerství byli osloveni:
� MF Plus � Ekonom � EUR � Lobby � Marketing Media 
� Moderní obec � Profit � Technický týdeník � E15 � Hospo-
dářské noviny � PRO-ENERGY � ČEZ NEWS � Energetika 
� Alternativní energie � Petrol Magazin � Tepelná ochrana
budov � Energie kolem nás � Konstrukce � Stavebnictví 
� Euroveletrhy � Stavební fórum � Projekt � Architekt 
� Bydlení, stavby, reality � ISTAV � Developer � Dům a zahrada
� Materiály pro stavbu � Můj dům � Stavitel � Stavebnictví 
a interiér � Střechy, fasády, izolace

Dále weby:
� e-architekt � energeticky.cz � hybrid.cz
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