
Stanovy soutěží 
Zlatá Medaile IBF 2012

a Zlatá Medaile SHK 2012 

V rámci doprovodného programu při 
17. mezinárodním stavebním veletrhu IBF  
a 13. mezinárodním veletrhu technických zařízení 
budov SHK, vyhlašuje generální ředitel  
a.s. Veletrhy Brno (dále jen vyhlašovatel) soutěže  
o nejlepší exponáty – ZLATÁ MEDAILE IBF 2012  
a ZLATÁ MEDAILE SHK 2012.

1.  Podmínky účasti
1.1 Soutěž je určena pouze pro exponáty, které:
1.1.1  budou vystaveny na veletrzích IBF a SHK 

pořádanými a.s. Veletrhy Brno,  
na brněnském výstavišti,

  – fyzicky, nebo
  – maketou exponátu, nebo
  –  souborem fotografií s prezentací  

na záznamu.
1.1.2  svými parametry budou srovnatelné  

se světovou úrovní nebo určují trend vývoje 
ve svém oboru.

1.2  Do soutěže mohou být přihlášeny exponáty, 
které:

1.2.1  jsou specialitou výrobce; podmínkou však 
je, aby jejich technická úroveň odpovídala 
současnému stupni vývoje v daném oboru,

1.2.2  byly oceněny na jiných výstavách nebo  
v jiných soutěžích, avšak Zlatá medaile při 
stavebních veletrzích IBF a SHK může být 
udělena témuž exponátu pouze jednou,

1.2.3  tvoří jednotný uživatelský celek.
1.3  Exponáty do soutěží přihlašuje vystavovatel, 

spoluvystavovatel, výrobce nebo jím pověřená 
právnická či fyzická osoba, např. reklamní 
agentura, sdružení, asociace apod.  
(dále jen přihlašovatel).

2. Základní kategorie soutěže
 • energeticky úsporné stavění 
 • úspory energií 
 • design
 • volná kategorie
2.1  Soutěžní kategorie jsou pouze kategoriemi 

základními, mohou být hodnotitelskou komisí 
dle potřeby a charakteru přihlášených exponátů 
dále specifikovány a rozšířeny.

2.2  Každý exponát může být hodnocen pouze  
v jedné kategorii.

3.  Hodnocení exponátů a vyhlášení výsledků
3.1  Hodnocení exponátů provádí porota složená 

z odborníků v příslušných oborech. Členové  
a předseda poroty jsou nezávislými 
členy, nejsou v zaměstnaneckém poměru 
s pořadatelskou či spolupořadatelskou 
společností Stavebních veletrhů.

3.2  Porota bude hodnotit exponáty dle kritérií 
(uvedených v čl. 5), na základě řádně vyplněné 
přihlášky a dodané dokumentace dostatečně 
charakterizující exponát (viz čl. 4 – Podmínky 
zařazení do soutěže), ve dvou hodnotících 
kolech:

  I. kolo hodnocení – nominace – užší výběr 
z hodnocených exponátů

  II. kolo hodnocení – vyhodnocení – porota 
tajným hlasováním provede výběr z exponátů 
nominovaných ve I. kole hodnocení. 

3.3  V každé ze čtyř kategorií vyhodnotí porota 
jeden exponát. Porota má však právo neocenit 
ani jeden z exponátů v určité kategorii 
v případě, že kvalita přihlášených exponátů 

do dané kategorie nebude odpovídat nárokům 
kladeným na tuto soutěž. Komise má právo 
ocenit více exponátů v jedné kategorii, 
pokud se v dané kategorii sejde více 
exponátů srovnatelných špičkových kvalit. 
V mimořádných případech je možné udělit 
čestné uznání hodnotitelské komise  
či generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno.

3.4  První kolo hodnocení bude probíhat před 
zahájením veletrhu na základě dodaných 
podkladů, při hodnocení kola druhého je 
přihlašovatel povinen pro hodnotitelskou 
komisi zajistit kvalifikované předvedení 
exponátu na expozici již den před otevřením 
veletrhu, tj. dne 23. 4. 2012 v době  
od 14.00 do 17.00 hodin (bude upřesněno  
organizátorem soutěže).

3.5  Porota má právo si během posuzování vyžádat 
doplňující informace o hodnoceném exponátu 
nejenom od vystavovatele, ale i z jiných zdrojů. 
Sama si přitom určuje způsob hodnocení  
a závažnost jednotlivých dostupných informací  
o přihlášeném exponátu.

3.6  Průběh hodnotícího procesu je neveřejný  
a proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. 
Vyhlašovatel soutěže není povinen 
zdůvodňovat rozhodnutí poroty.

4.  Podmínky zařazení do soutěže
4.1  Podání přihlášky k datu uzávěrky 18. dubna 

2012 (každý exponát, event. soubor výrobků, 
musí být přihlášen na samostatné přihlášce, 
počet přihlášek od jednoho přihlašovatele není 
omezen).

4.1.1  Dodání dokumentace, která dostatečně 
charakterizuje exponát. Veškerá 
dokumentace musí být dodána jak 
v písemné, tak v elektronické formě!

4.1.2   Povinné podklady
  – popis exponátu a jeho technické parametry
  –  vyobrazení exponátu (formát jpg) 

určeného pro prezentační účely
  – technické vyobrazení výrobku
  –  dokumentace dokladující splnění 

legislativy: certifikáty, ev. protokol 
o zkoušce, prohlášení o shodě 
a spotřebitelskou dokumentaci, protokoly 
zkušeben

  –  písemné vyjádření k jednotlivým bodům 
hodnoticích kritérií.

4.1.3  Podpůrné podklady
  –  propagační a informační materiál, odborné 

články a publikace o exponátu, zobrazení 
exponátu v činnosti (na CD či jiném 
médiu), reference uživatelů, informace 
o případných již získaných oceněních,

  –  popř. další informace dodané 
přihlašovatelem (zdůvodnění jeho 
výjimečnosti ve srovnání s obdobnými 
výrobky, odborné články o přihlášeném 
výrobku i jeho případných oceněních na 
jiných veletrzích a výstavách apod.).

4.2 Registrační poplatek  
4.2.1  Úhrada registračního poplatku na účet 

vyhlašovatele (řádně vyplněná přihláška 
slouží jako zálohová faktura). Fakturační 
údaje jsou uvedeny na přihlášce.

4.2.2  Výše registračního poplatku  
1. přihláška (1 exponát): 6 000 Kč 
(5 000 Kč + 20 % DPH)

  Za každou další přihlášku: 3 600 Kč 
  (3 000 Kč + 20 % DPH)
4.2.3   Všem přihlašovatelům, kteří uhradí 

registrační poplatek na výše uvedený účet 
a řádně vyplní předepsané údaje v přihlášce, 
bude zaslán v daném účetním období 
daňový doklad.

4.3  Vyplněná přihláška, podklady pro hodnocení  
a potvrzení o úhradě registračního poplatku 
musí být zaslány na adresu vyhlašovatele: 
Veletrhy Brno a.s., Blanka Zlatá, Výstaviště 1, 
647 00 Brno. 

  Zároveň je nutné přihlášku vyplnit 
v elektronické podobě (doc, interaktivní 
pdf) a odeslat i s veškerými podklady 
(identickými s písemnými podklady) 
na adresu: bzlata@bvv.cz.

4.4  Organizátor soutěže zajistí zveřejnění 
průběžných informací k soutěži v médiích 
prostřednictvím tiskového střediska Veletrhy 
Brno, a.s., a PR manažera Stavebních veletrhů.

5.  Základní kritéria hodnocení
5.1  Základní kritéria hodnocení, pokud přicházejí  

v úvahu:
5.1.1  novost řešení výrobku, originalita 

koncepčního a konstrukčního řešení  
s doloženým efektem,

5.1.2  technické parametry (hmotnost, rozměry, 
parametry…),

5.1.3  energetická účinnost,
5.1.4  vliv na životní prostředí – emise plynné, 

kapalné, tuhé, hlučnost…,
5.1.5  kvalita použitých materiálů a komponentů – 

životnost zařízení,
5.1.6  možnost recyklace po uplynutí životnosti,
5.1.7  stupeň automatizace provozu, montáž, 

obsluha, údržba,
5.1.8  obchodně – technické parametry (dodávky 

na trh v roce 2012, zabezpečený servis, 
dodávky náhradních dílů, životnost apod.),

5.1.9  dodržení legislativy před uvedením na trh 
(atesty, certifikáty a osvědčení zkušeben),

5.1.10  design,
5.1.11  celková úroveň prezentace exponátu,
5.1.12  v případě, že bude do soutěže přihlášen 

jeden výrobek několika přihlašovateli, 
bude při hodnocení brána v úvahu kvalita  
a způsob prezentace výrobku.

5.2  Přihlášený exponát nebude hodnocen v případě:
5.2.1  nedostatečně vyplněné přihlášky,
5.2.2  nepředložení požadovaných podkladů  

pro hodnocení,
5.2.3  nepodá-li na požádání odborné poroty 

přihlašovatel kvalifikované informace 
o exponátu,

5.2.4  odvolá-li vystavovatel po zařazení  
do oficiálního seznamu přihlášených exponát 
ze soutěže,

5.2.5  odvolá-li vystavovatel po zařazení  
do oficiálního seznamu přihlášených svoji 
účast na Stavebních veletrzích Brno 2012 
nebo se veletrhů nezúčastní,

5.2.6  přihlášený exponát není fyzicky vystaven na 
veletrzích IBF a SHK BRNO,

5.2.7  neuhrazení registračního poplatku v termínu 
do 18. 4. 2012,

5.2.8  existujících finančních pohledávek 
vystavovatele z předcházejícího ročníku 
soutěže vůči vyhlašovateli soutěže.

5.3  Nebude-li z důvodů uvedených v čl. 5.2.1  
až 5.2.8 přihlášený exponát hodnocen, nemá 
přihlašovatel nárok na vrácení registračního 
poplatku.

6.   Výsledky soutěže
6.1  Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny  

dne 24. 4. 2012 na slavnostním ceremoniálu.
6.2  Přihlášené exponáty budou po zahájení 

veletrhů označeny v expozicích (tj. 25. 4. 
2012 do 9.00 hodin), exponáty oceněné budou 
označeny bezprostředně po vyhlášení výsledků 
soutěže.

6.3  Seznam exponátů vyhodnocených  
i nominovaných bude zveřejněn v tiskových 
informacích vyhlašovatele průběžně  
s vyhlašováním výsledků.

6.4  Vyhlašovatel garantuje zveřejnění výsledků 
soutěže prostřednictvím spolupracujících 
odborných periodik, na internetu –  
www.bvv.cz/ibf a www.bvv.cz/shk  
a zároveň se zavazuje k poskytnutí průběžných 
informací o soutěži médiím.

6.5  Vyhodnocené exponáty budou oceněny 
symbolem soutěže – skleněnou originální 
replikou logotypu soutěže s označením  
„Zlatá medaile IBF 2012“, a „Zlatá medaile  
SHK BRNO 2012“ a diplomem. Pro další 
propagační účely má oceněná firma právo 
užívat i logo soutěže.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na 
technické a organizační okolnosti, které mohou 
vést ke změnám v termínech nebo průběhu 
soutěže. Všem přihlášeným garantuje včasnou 
informovanost.

Veletrhy Brno, a.s.
Změna vyhrazena!

STANOVY soutěží ZLATÁ MEDAILE IBF 2012 a ZLATÁ MEDAILE SHK 2012
1dubna 2008

při 17. mezinárodním stavebním veletrhu IBF a 13. mezinárodním veletrhu technických zařízení budov SHK BRNO

24.–28. 4. 2012
Brno–Výstaviště

www.stavebniveletrhybrno.cz
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P Ř I H L Á Š K A
do soutěží 

ZLATÁ MEDAILE IBF a ZLATÁ MEDAILE SHK BRNO
při 17. mezinárodním stavebním veletrhu IBF a 13. mezinárodním veletrhu technických zařízení budov SHK BRNO

Přesný název exponátu:
(česky)

Přesný název exponátu:
(anglicky)

Exponát přihlašujeme do kategorie:
(viz čl. 2 stanov)

Stručná charakteristika exponátu:    
(česky – cca 5 vět)   

Stručná charakteristika exponátu:    
(anglicky – cca 5 vět)   

Exponát je (zatrhněte):     novinkou na světovém trhu        novinkou na domácím trhu  inovován     

Výrobce:
(název a adresa firmy, telefon,   
e-mail, www)

Vystavovatel:
(název a adresa firmy, telefon,   
e-mail, www)

       
Umístění exponátu na veletrhu:
(pavilon, č. stánku)

Registrační poplatek: • při jediné přihlášce  6 000 Kč (5 000 Kč + 20 % DPH)
   • za každou další přihlášku  3 600 Kč (3 000 Kč + 20 % DPH)

Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2012
 
Přihlašovatel – odběratel:

Obchodní jméno a adresa firmy:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail, mobil:

Příloha:
1.  Popis a technické parametry
2.  Dokumentace ke splnění legislativy (certifikáty, protokoly atd.)
3.  Vyjádření ke kritériím hodnocení
4.  Obrazová dokumentace
5.  Další podklady

Souhlasíme s podmínkami soutěže uvedenými ve stanovách, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.

V    dne      
 

Přihlašovatel čitelně vyplní veškeré údaje a je odpovědný za jejich správnost. Text na přihlášce je závazný  
pro zhotovení diplomu v případě ocenění, pro potřeby tisku a vyhotovení daňového dokladu.  
Přihláška slouží zároveň jako zálohová faktura.

Fakturační údaje: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
 IČO: 25582518 DIČ: CZ25582518
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. SWIFT: CEKOCZPP IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 1803
 Č. účtu: 3401803/0300 Konstantní symbol: 0558, Variabilní symbol: IČO přihlašovatele, 
 Specifický symbol: 5999212073
Kontakt:  Blanka Zlatá, Veletrhy Brno, a.s., tel.: 541 153 372, e-mail: bzlata@bvv.cz

Soutěž o Zlatou medaili:  SHK    IBF
(zatrhněte)

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Razítko a podpis přihlašovatele
(v případě elektronické verze pouze jméno zpracovatele 

přihlášky + kontakt na něj)
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