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I. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
1.1. Vyhlašovatel: 
 
Název:  Terinvest, spol. s r.o.             
Sídlo:  Americká 27, 120 00  Praha 2 
http:  www.terinvest.com, www.drevostavby.eu
 
 
 
1.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:  
 
Jméno: Martin Přívětivý,  obchodní manager 
Sídlo:  Americká 31, 120 00  Praha 2 
Tel:  + 420 221 992 151 
Fax:  + 420 221 992 137   
e-mail:  privetivy@terinvest.com
 
 
 
1.3. Partneři:  
 
Název:  DataLite, spol s r.o.             
Sídlo:  Kamýcká 1176, 165 21  Praha 6 
http:  www.datalite.cz
 
 
 
1.4. Mediální partneři:  
 
Název:  Časopisy pro volný čas, s.r.o.   / DOMOV, CHATAŘ A CHALUPÁŘ 
Sídlo:  Táborská 5/979v, 140 00  Praha 4 
http:  www.provolnycas.cz
 
 
 
Název:  Golem group s.r.o.      / ABECEDY BYDLENÍ 
Sídlo:  Družstevní597, 561 51  Letohrad 
http:  www.golemgroup.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terinvest.com/
http://www.drevostavby.eu/
mailto:privetivy@terinvest.com
http://www.datalite.cz/
http://www.provolnycas.cz/
http://www.golemgroup.cz/
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II. CÍL, POSLÁNÍ, SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
2.1. Cíl a poslání soutěžní přehlídky: 
Cílem a posláním soutěžní přehlídky je podporovat všechny formy zajímavé a kvalitní 
výstavby pracující s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků  
z aglomerovaného dřeva nebo stavebních systémů na bázi dřeva.  
 
2.2. Soutěžní kategorie: 
Soutěžní přehlídka je vyhlašována ve dvou kategoriích. 

• panelové (sendvičové) konstrukce dřevostaveb rodinného domu 
• srubové konstrukce rodinného domu  

 
2.3. Předmět soutěže: 
Každá zúčastněná firma má možnost přihlásit dva projekty.  

• předmětem soutěžní přehlídky jsou dřevostavby dokončené do 31.07.2008 
• dále projekty dosud neuskutečněných výstaveb 

 
Cena stanovená za přihlášení jednoho projektu do soutěžní přehlídky je 3.000,- CZK bez 
DPH. Cena za přihlášení dvou projektů je 5.000,- CZK bez DPH. Bankovní spojení: ČSOB, 
č. účtu: 3809761/0300. Každý přihlášený projekt bude opatřen hlavičkou (příloha č. 1) 
Po obdržení závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura.  
 
 
 
III. DRUH SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
3.1. Podle předmětu řešení: 
Soutěž se vyhlašuje jako přehlídková pro realizované tak i nerealizované stavby. 
 
3.2. Podle druhu účastníků: 
Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní. 
 
3.3. Podle počtu vyhlášených kol: 
Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako dvoukolová. 
(První kolo hlasování z přihlášených projektů proběhne od 11.8.2008 do 10.10.2008 na 
webovém portálu www.nejkrasnejsi-drevostavba.cz, kde hlasující vyberou z každé ze dvou 
kategorií dva finálové projekty. Finálové stavby budou zveřejněny v časopise Domov č. 
12/08, ze kterých čtenáři vyberou vítěze každé kategorie. Měsíčník Domov č. 12/08 vychází 
18.11.2008 a hlasovat se může do 19.12.2008.) 
 
 
 
IV. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

 
4.1. Podmínky účasti v soutěžní přehlídce: 
Předmět soutěže (článek 2.3.) mohou do soutěžní přehlídky přihlásit architekti, projektanti, 
investoři, dodavatelé, developeři nebo obce, na jejichž území se stavba nachází, vždy však 
se souhlasem jejich autorů a vlastníků. 
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4.2. Osoby vyloučené ze soutěžní přehlídky: 
Ze soutěžní přehlídky jsou vyloučeny osoby, které  

• se bezprostředně účastnily vypracování soutěžního úkolu a vyhlášení soutěžní 
přehlídky  

• jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v  prvním stupni, bezprostředními 
nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.  

 
 
 
V. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
5.1. Vyhlášení soutěžní přehlídky: 
Soutěž bude vyhlášena a zveřejněna od 31.5.2008. Zveřejnění proběhne v časopisech 
Domov, Abeceda Bydlení. 
Soutěžní podmínky budou zveřejněny na internetové adrese vyhlašovatele. 
 
Dále budou zveřejněny v dalších médiích (není závaznou podmínkou). 
 
 
 
VI. ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
6.1. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně. 
 
6.2. Soutěžní podmínky lze získat na internetových adresách: 

• www.drevostavby.eu 
• www.nejkrasnejsi-drevostavba.cz 

 
 
 
VII. POŽADOVANÁ  DOKUMENTACE  DO  SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PŘIHLÁŠENÝCH     
      STAVEB; ZÁVAZNÉ PŘÍLOHY A JEJICH OBSAH 
 
7.1.  
Dokumentace staveb do soutěžní přehlídky se stává majetkem vyhlašovatele s právem 
publicity, popularizace a výstavní prezentace při plném zachování autorských práv všech 
autorů stavby. 
 
7.2.  Dokumentace: 
Veškerou dokumentaci je nutné dodat na CD. Dodaná dokumentace bude podkladem pro 
hlasování jak v prvním kole na internetovém portálu www.nejkrasnejsi-drevostavba.cz, tak i 
v druhém kole v časopise Domov 12/08, ale také pro případnou mediální a jinou popularizaci 
jednotlivých staveb. 
 
7.3. Dokumentace dokončených staveb: 
Dokumentace staveb přihlášených do soutěže bude obsahovat CD s fotografickou 
dokumentací zahrnující závazně:  

• situaci, rozhodující pohledy, interiér (min. 6, max. 10 fotografií v rozlišení 300 DPI ) 
 
 
 
 
 
 

http://www.drevostavby.eu/
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7.4. Doprovodný text dokončených staveb: 
Doprovodný text - zpráva včetně tabulky (přílohy č. 1) bude součástí prezentačního prostoru 
dle závazně stanovené předlohy, která bude obsahovat: 

• stručnou charakteristiku stavby přihlášené do soutěžní přehlídky – tj. základní 
informaci o koncepci urbanistického, architektonického, konstrukčního, materiálového  
a ekonomického řešení stavby  

• specifikované údaje dle závazně stanovené předlohy (příloha č. 1) 
 
7.5. Dokumentace dosud neuskutečněných výstaveb: 
Dokumentace dosud neuskutečněných výstaveb přihlášených do soutěže bude obsahovat 
CD s grafickou dokumentací zahrnující:   

• vektorové podklady (půdorys, řezy, pohledy, čárové perspektivy) ve formátech 
Ilustrator, AI, *.EPS, Akrobat, *.PDF. Rastrové podklady (renderované perspektivy, 
pohledy)  
v *.TIFF, *.JPEG (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI 

 
7.6. Doprovodný text dosud neuskutečněných výstaveb: 
Doprovodný text - zpráva včetně tabulky (příloha č. 1) bude součástí prezentačního prostoru 
dle závazně stanovené předlohy, která bude obsahovat: 

• stručnou charakteristiku stavby přihlášené do soutěžní přehlídky – tj. základní 
informaci o koncepci urbanistického, architektonického, konstrukčního, materiálového  
a ekonomického řešení stavby  

• specifikované údaje dle závazně stanovené předlohy (příloha č. 1) 
 
7.7. Přihláška do soutěžní přehlídky: 
Povinnou součástí dokumentace je čitelně vyplněná přihláška do soutěžní přehlídky 
(příloha č. 2) 
Přílohu č. 1 a přílohu č. 2 lze získat bezplatně na internetových adresách: 

• www.drevostavby.eu 
• www.nejkrasnejsi-drevostavba.cz 

 
 
 
VIII. KRITÉRIA HODNOCENÍ 
 
8.1. Kritéria hodnocení: 
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžící stavby hodnoceny: 
 

• neanonymní hlasování v prvním kole na internetových stránkách: www.nejkrasnejsi-
drevostavba.cz (dva návštěvníci internetových stránek, kteří hlasovali získávají 
hodnotné ceny) 

• neanonymní hlasování anketními lístky v druhém kole v časopise Domov 12/08 (pět 
vylosovaných hlasujících čtenářů získává hodnotné ceny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drevostavby.eu/
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8.2. Důvody pro vyloučení ze soutěžní přehlídky: 
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele vyloučí z posuzování ty přihlášené stavby, jejichž 
přihláška a dokumentace:  

• nesplňují obsahové požadavky dle bodu VII. 
• neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek  
• nebyly doručeny v termínu stanoveném Soutěžními podmínkami 
• nebyly doručeny způsobem stanoveným v Soutěžních podmínkách 
• neodpovídají vyhlášeným soutěžním kategoriím 
• nebyla uhrazena faktura v termínu splatnosti (viz bod 2.3.) 

 
 
 
IX. CENY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
9. 1. Ceny pro vítěze kategorie panelové (sendvičové) konstrukce dřevostaveb 

rodinného domu 
• Budget ve výši 20.000 CZK bez DPH na výběr služeb (prezentace firmy) při veletrhu 

Dřevostavby 2009 pořádaný společností Terinvest 
• Roční předplatné časopisu Domov  
• Sleva 70% na inzerci v časopise Domov 
• Budget ve výši 20.000 CZK bez DPH na výběr služeb (inzerce) v časopise Abeceda 

bydlení 
• Každá přihlášená firma do soutěže „Nejkrásnější dřevostavba roku 2007“ získá 

automaticky slevu 10% na inzerci v časopise Domov a Abeceda bydlení. 
 
9. 2. Ceny pro vítěze kategorie srubové konstrukce dřevostaveb rodinného domu 

• Budget ve výši 20.000 CZK bez DPH na výběr služeb (prezentace firmy) při veletrhu 
Dřevostavby 2009 pořádaný společností Terinvest 

• Roční předplatné časopisu Domov  
• Sleva 70% na inzerci v časopise Domov 
• Budget ve výši 20.000 CZK bez DPH na výběr služeb (inzerce) v časopise Abeceda 

bydlení 
• Každá přihlášená firma do soutěže „Nejkrásnější dřevostavba roku 2007“ získá 

automaticky slevu 10% na inzerci v časopise Domov a Abeceda bydlení. 
 
9.3. Termín čerpání cen: 
Ceny (certifikáty na výběr služeb) budou vyhlašovatelem předány do 30 dnů po vyhlášení 
výsledků soutěže. Platnost certifikátů trvá 10 měsíců od data předání. 
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X. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 

10.1. Vyhlášení soutěžní přehlídky: 
Soutěž bude vyhlášena a zveřejněna 31.5.2008. Zveřejnění proběhne v časopisech Domov 
(8/08, 10/08, 12/08 a 2/09) a Abeceda Bydlení (podzim a zima). Dále budou zveřejněny 
v dalších médiích (není závaznou podmínkou). 
Soutěžní podmínky budou zveřejněny na internetové adrese vyhlašovatele. 
 
10.2. Datum veřejného vyhlášení soutěžní přehlídky: 
Datum veřejného vyhlášení soutěžní přehlídky se stanovuje na 31.5.2008 (viz článek 10.1.).  
 
10.3. Datum odevzdání dokumentace staveb přihlášených do soutěžní přehlídky: 
Datum odevzdání dokumentace staveb přihlášených do soutěžní přehlídky se stanovuje na  
1.8.2008. 
 
10.4. Datum zahájení hlasování na internetové adrese: 
Datum zahájení prvního kola hlasování na internetovém portálu www.nejkrasnejsi-
drevostavba.cz se stanovuje na 11.8.2008. 
 
10.5. Datum ukončení hlasování na internetové adrese:  
Datum ukončení prvního kola hlasování na internetovém portálu www.nejkrasnejsi-
drevostavba.cz se stanovuje na 10.10.2008. 
 
10.6. Oznámení výsledků hlasování prvního kola: 
Lhůta k oznámení výsledků hlasování prvního kola soutěžní přehlídky se stanovuje na dobu 
pěti dnů od ukončení hlasování prvního kola, tedy na 16.10.2008.  
 
10.7. Datum zahájení hlasování v časopise Domov: 
Datum vydání časopisu Domov 12/08 (zveřejnění finalistů z každé kategorie), a zároveň 
zahájení hlasování druhého kola je stanoveno na  den 18.11.2008. 
 
10.8. Datum ukončení hlasování v časopisu Domov: 
Datum ukončení hlasování druhého kola z časopisu Domov 12/07 se stanovuje na den 
19.12.2008. 
 
10.9. Oznámení výsledků soutěže „Nejkrásnější dřevostavba roku  2008“: 
Lhůta k oznámení výsledků hlasování druhého kola (celkové výsledky soutěže) soutěžní 
přehlídky se stanovuje na dobu 21 dnů od ukončení hlasování z časopisu Domov 12/08, tedy 
na den 9.1.2009. 
 
10.10. Vyhlášení výsledků: 
Vyhlášení výsledků proběhne první den konání veletrhu Dřevostavby 2009 pořádaný 
veletržní správou Terinvest, spol. s r.o. 
 
10.11. Lhůta k předání cen (certifikáty na výběr zboží): 
Předání cen proběhne v časové lhůtě 30 dnů od ohlášení výsledků. 
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XI. ZPŮSOB  ODEVZDÁNÍ  DOKUMENTACE  STAVEB  PŘIHLAŠOVANÝCH   DO  
       SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 
 
11.1. Možnosti předání soutěžních projektů: 
Dokumentaci soutěžních staveb (CD) lze zaslat nebo osobně odevzdat v období od 
1.6.2008 do 1.8.2008 na adresu: 

• Terinvest spol. s r.o., Americká 27, 120 00  Praha 2 
Označené:  „ Nejkrásnější dřevostavba roku 2008“ 

  k rukám p. Přívětivý 
 
 
 
XII. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
12.1. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžní přehlídky: 
Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a dokumentace staveb přihlášených do soutěžní 
přehlídky vyslovují přihlašovatelé souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky jakožto 
smlouvy.  
 
 
 
XIII. KLAUZULE  O  AUTORSKÝCH  PRÁVECH  A   ZVEŘEJNĚNÍ  SOUTĚŽNÍ   
         DOKUMENTACE 
 
13.1. Autorská práva autorů: 
Autoři soutěžních návrhů – staveb mohou své projekty publikovat či využít i v jiných 
případech. 
 
13.2 Svolení k užití autorského díla: 

• Dokumentace přihlášená do soutěžní přehlídky se zasláním, či předáním stává 
majetkem vyhlašovatele soutěžní přehlídky. 

• Autoři staveb udělují vyhlašovateli souhlas k užití jejich autorských děl pro účely 
propagace a publicity soutěžní přehlídky a popularizace jejích výsledků při 
důsledném uvádění jmen autorů. 

• Vyhlašovatel uděluje autorům oceněných staveb právo užívat při prezentaci 
oceněných staveb označení: oceněno v soutěžní přehlídce „Nejkrásnější dřevostavba 
roku 2008“ 

• Užití autorských děl přihlášených do soutěžní přehlídky pro jiné účely, než jaké jsou 
uvedeny v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů. 

 
13. 3. Souhlas přihlašovatelů s vystavením výběru z dokumentace přihlášených 
soutěžních staveb: 
Odevzdáním soutěžní dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s bezplatnou 
reprodukcí a vystavením výběru z odevzdané dokumentace v rámci propagace soutěžní 
přehlídky a jejích výsledků. 
 
13.4. Souhlas přihlašovatelů s publikováním dokumentace staveb přihlášených do 
soutěžní přehlídky: 
Odevzdáním soutěžní dokumentace vyslovují přihlašovatelé souhlas s publikováním návrhů 
staveb přihlášených do soutěžní přehlídky. 
 
13.5. Zveřejnění výsledků soutěžní přehlídky  
Výsledek soutěžní přehlídky oznámí vyhlašovatel k datu 9.1.2009. 
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XIV. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 
14.1. 
Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny pořadatelem ve spolupráci 
s partnery. 
 
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 30. května 
2008. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
příloha č. 1: tabulka k vyplnění (hlavička přihlášeného projektu)  
příloha č. 2: prohlášení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



příloha č.  1 
 
 
 

Soutěžní přehlídka „Nejkrásnější dřevostavba roku 2008“ 
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

 
 
 
 

 

Soutěžní kategorie  
Název stavby  
Adresa stavby  
Datum dokončení  
Přihlašovatel  
Jméno  
Firma  
Adresa  
Tel./fax  
Email  
Architekt:   
Jméno  
Firma  
Adresa  
Tel./fax  
Email  
Vlastník:  
Jméno  
Firma  
Adresa  
Tel./fax  
Email  
Souhlas autora:  
Souhlas vlastníka:  
Zastavěná plocha   
Obytná plocha  
Cena stavby jako celku  
Cena hrubé stavby  

 
 
 

Vyhlašovatel:                
 

Partner:                    
 

Mediální partneři:         
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příloha č.  2 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ 
 
Předáním přihlášky do soutěžní přehlídky vyjadřuje účastník souhlas s podmínkami soutěže. 
 
 
 
 
 
 
            jméno předávajícího    
 
 
 

podpis                                                    
 
 
 
 
 
 
 
místo a datum předání (zaslání) soutěžní dokumentace:                              
 
 
 
V ………………….. dne      …….……… 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlašovatel:                
 

Partner:                    
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Mediální partneři:         
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