
PŘIHLÁŠKA
do soutěže o nejlepší inovační exponáty

ZLATÝ IDET 2017 
při 14. mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky

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

Přesný název exponátu: 

Exponát přihlašujeme do kategorie:

Stručná charakteristika exponátu:    
(česky – cca 5 vět)   

Stručná charakteristika exponátu:    
(anglicky – cca 5 vět)   

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  4 000,- Kč + DPH
   • za každou další přihlášku  2 000,- Kč + DPH 

Uzávěrka přihlášek: 24. 5. 2017
 

Přihlašovatel:
Obchodní jméno a adresa firmy:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba: 
Telefon (mobil), e-mail:

Příloha:

1.  povinné podklady

2.  podpůrné podklady

3.  vizitka kontaktní osoby

4.  další podklady

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

V    dne      
 

Přihlašovatel čitelně vyplní veškeré údaje a je zodpovědný 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 405/1, 603 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: 5999217065
Kontakt: Mgr. Jana Machulová, Veletrhy Brno, a.s., tel.: 541 152 129, jmachulova@bvv.cz

zlatý
IDET

zlatý
IDET

31. 5. – 2. 6. 2017
Výstaviště Brno

www.bvv.cz/idet

2017

2017



Článek 1
1.1 Při příležitosti Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky ve dnech  

31. 5. – 2. 6. 2017 se koná soutěž o nejlepší exponáty ZLATÝ IDET 2017. Soutěž vyhlašují 
Veletrhy Brno, a.s., a Univerzita obrany, Brno. Organizačně zajišťují Veletrhy Brno, a.s.

Článek 2
2.1 Soutěž je určena pro inovační exponáty, které jsou prezentovány na výše uvedeném 

mezinárodním veletrhu a svými parametry jsou srovnatelné se světovou špičkovou úrovní 
nebo určují trend vývoje ve svém oboru. 

2.2 Do soutěže mohou být přihlášeny i výrobky, které byly oceněny na jiných výstavách nebo 
v jiných soutěžích, avšak ocenění Zlatý IDET může být uděleno témuž exponátu pouze jednou.

Článek 3
3.1  Exponátem se rozumí výrobek prezentovaný ve vlastní expozici na ploše pronajaté pořadatelem 

veletrhů (vystavovatel) nebo v expozici jiného vystavovatele (spoluvystavovatel, další 
zastoupená firma).

3.2 Exponáty do soutěže přihlašuje vystavovatel, spoluvystavovatel, výrobce nebo jím pověřená 
právnická či fyzická osoba, např. reklamní agentura, sdružení, asociace apod. (dále jen 
přihlašovatel).

3.3 Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jeden exponát, přičemž počet přihlášek od jednoho 
přihlašovatele není omezen.

Článek 4
4.1 Hodnocení exponátů provádí samostatně pracující hodnotitelská komise. Členy komise jmenují 

vyhlašovatelé a organizátor soutěže na návrh předsedy komise. Práci komise řídí její předseda. 
Práce komise je neveřejná.

 4.2 Exponáty budou posuzovány v kategoriích:
4.2.1 Vojenská a bezpečnostní technika

– Zbraně a munice
– Tanky, vozidla a dopravní prostředky
– Letecká technika
– Radiolokátory a radiotechnické systémy
– Pozorovací a značkovací prostředky
– Bezpilotní letouny (UAV, drony)

  4.2.2 Vojenské a bezpečnostní komunikační a informační technologie
– Systémy velení a spojení
– Systémy C4I2
– Bezpečnost a ochrana informací

  4.2.3 Vojenská a bezpečnostní logistika a služby
– Zabezpečení a ochrana osob
– Zabezpečovací technika a služby
– Prostředky pro ošetřování a opravy techniky
– Logistika a servis 

  4.2.4 Vzdělávání a příprava vojenských a policejních profesionálů
– Prostředky pro přípravu vojenských a policejních profesionálů
– Odborná literatura, asociace a instituce

Článek 5
Podmínky soutěže o ZLATÝ IDET 2017:
5.1  Podání řádně vyplněné přihlášky do data uzávěrky 24. 5. 2017.
5.2  Dodání podkladů pro hodnocení do data uzávěrky 24. 5. 2017
 Každý exponát může být hodnocen pouze v jedné kategorii. 

Článek 6
Procedura hodnocení exponátů v soutěži o ZLATÝ IDET 2017:
6.1  Hodnotitelská komise zařadí exponáty podle charakteru do vyhlášených soutěžních kategorií 

uvedených v čl. 4.2.
6.2  Hodnotitelské komise hodnotí exponáty podle kritérií uvedených v čl. 8, jednak

na základě studia podkladů dodaných přihlašovatelem, jednak podle předvedení exponátu 
v expozici.

6.3 Hodnotitelská komise bude hodnotit exponáty ve dvou základních kolech:
I. kolo – nominace (užší výběr z hodnocených exponátů)  
II. kolo – vyhodnocení (finální výběr z nominace)

6.4 Hodnocení exponátů bude probíhat v předveletržním období na základě podkladů dodaných 
přihlašovatelem. Pro případné doplnění informací je přihlašovatel povinen zajistit pro 
hodnotitelskou komisi kvalifikované předvedení exponátu na expozici již den před oficiálním 
zahájením veletrhů, tzn. 30. 5. 2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod.

 6.5 Hodnotitelská komise má právo vyžádat si během posuzování od přihlašovatele, popř. 
vystavovatele doplňující informace o exponátu a využít k hodnocení i informace získané 
z jiných zdrojů. Sama přitom určuje závažnost jednotlivých dostupných informací. 
Hodnotitelská komise bude při posuzování klást větší důraz na podklady ověřené.

Článek 7
Základní podmínky zařazení do soutěže o ZLATÝ IDET 2017:
7.1 podání řádně vyplněné přihlášky v písemné i elektronické formě k datu uzávěrky,  

tj. do 24. 5. 2017 po tomto termínu nevzniká nárok na zařazení do soutěže.
7.2 Dodání podkladů k hodnocení:
 7.2.1 povinné podklady:
  – celková charakteristika, popis a vyobrazení exponátu, 

– základní technické parametry, funkční vlastnosti, základní návod k obsluze, 
– prezentace exponátu z hlediska jeho využití a nasazení v praxi, 
– rozbor a vyhodnocení splnění hodnotících kritérií.

 7.2.2  podpůrné podklady:
  –  doklady a dokumenty k argumentům v povinných podkladech (např. úřední listiny, 

schválení, povolení, protokoly ze zkoušek vlastní či nezávislé zkušebny, certifikáty, 
prohlášení o shodě, ujištění o shodě, smlouvy, projekty, výkresy, výpočty apod.),

– propagační a informační materiál exponátu, 
– popis a zobrazení exponátu v činnosti (videozáznam, CD nebo na jiném nosiči), 
– odborné články a publikace, 
– reference uživatelů, 
– informace o případných již získaných oceněních exponátu, 
– další informace dle uvážení přihlašovatele, 

 7.2.3 úhrada registračního poplatku na účet organizátora (vyplněná přihláška slouží jako 
proformafaktura) který činí: 
– při jediné přihlášce 4.000,- Kč + DPH 

– za každou další přihlášku 2.000,- Kč + DPH 
Všem přihlašovatelům bude po úhradě registračního poplatku na základě řádně 
vyplněné přihlášky zaslán v příslušném účetním období daňový doklad. 

 7.2.4 Pro propagační a prezentační účely hodnocených exponátů (zveřejnění na internetu, 
tiskové informace apod.) požaduje vyhlašovatel dodání: 
–  krátké anotace (v češtině a angličtině) v rozsahu max. 5 vět, charakterizující soutěžní 

exponát
– barevnou fotografii exponátu

 7.2.5 Řádně vyplněnou přihlášku, podklady pro hodnocení, potvrzení o úhradě registračního 
poplatku, anotaci a fotografii exponátu je nutno dodat do data uzávěrky, tj. do 24. 5. 
2017 na adresu vyhlašovatele v elektronické podobě a papírové podobě poštou. 
Veletrhy Brno, a.s., Jana Machulová 
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
tel.: 541 152 129, 724 337 464 
e-mail: jmachulova@bvv.cz

7. 3  Požadované dokumenty: 
– vyplněná přihláška: vč. jedné kopie 
–  povinné podklady ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a jednom vyhotovení v jazyce 

německém nebo anglickém,
– podpůrné podklady v jednom vyhotovení v českém jazyce, popř. jazyce německém nebo 

anglickém.
Předem nevyžádané podklady není vyhlašovatel povinen vracet přihlašovateli.

 7.3.1 Přihlášku, písemné a obrazové informace je nutné zaslat jak v elektronické podobě 
(emailem či na CD – jako samostatné soubory označené: přihláška, povinné podklady, 
podpůrné podklady, anotace, foto, ve formátech doc, rtf, txt pro textové informace, 
ve formátech pdf, jpg pro obrazové informace a fotografie exponátu pouze v jpg.), tak 
poštou. 

 7.3.2 Formulář přihlášky, stanovy soutěže a další informace o soutěži jsou k dispozici 
na adrese: www.bvv.cz/idet.

 7.3.3 Po splnění základních podmínek účasti v soutěži bude exponát zařazen do oficiálního 
seznamu hodnocených exponátů, který bude průběžně zveřejňován vč. anotací 
a společně s dalšími aktuálními informacemi na internetu.

Článek 8
Základní kritéria hodnocení:
8.1 novost výrobku, inovace, originalita koncepčního, konstrukčního a funkčního řešení 

s doloženým efektem,
8.2 technická a technologická úroveň,
8.3 uživatelský komfort (zajištění záručního i pozáručního servisu, bezpečnost obsluhy, hygiena 

práce, technická slučitelnost a uplatnění v linkách a systémech v ČR, ekonomika provozu 
apod.),

8.4 připravenost exponátu k dodávkám na český trh (z hlediska výroby, obchodu a splnění 
legislativních požadavků),

8.5 výrobní provedení celku i detailů, design,
8.6 ekologické aspekty,
8.7 celková úroveň prezentace exponátu.

Článek 9
9.1 Přihlášený exponát nebude hodnocen v případě, že:
 9.1.1 přihlašovatel nesplní základní podmínky zařazení do soutěže,
 9.1.2 na požádání hodnotitelské komise nebo vyhlašovatele nepodá přihlašovatel, popř. 

vystavovatel doplňující informace o exponátu, nezbytné pro řádné hodnocení,
 9.1.3 vystavovatel odvolá svoji účast na veletrhu,
 9.1.4 přihlašovatel exponát ze soutěže odvolá,
 9.1.5 exponát nebude na veletrhu vystaven,
9.2 Nebude-li z důvodů uvedených v čl. 9.1 hodnocen, nemá přihlašovatel nárok na vrácení 
 registračního poplatku.

Článek 10
10.1 Hodnocené exponáty, výsledky soutěže (nominace a vyhodnocení) budou průběžně 

uveřejňovány prostřednictvím tiskových informací a na webových stránkách vyhlašovatele 
soutěže i pořadatele veletrhů. 

10.2 Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění proběhne na slavnostním zahájení 
veletrhu IDET 2017, dne 31. 5. 2017.

10.3 ZLATÝ IDET 2017 udělují vyhlašovatelé soutěže, vyhodnocené exponáty budou oceněny 
uměleckou plastikou a diplomem, které lze využít k další propagaci oceněného exponátu.

10.4 Průběh hodnotícího procesu je neveřejný a proti konečnému rozhodnutí není odvolání. 
Vyhlašovatel soutěže a pořadatel veletrhů není povinen zdůvodňovat rozhodnutí komise. 

10.5 Vyhlašovatel garantuje zveřejnění oceněných exponátů prostřednictvím mediálních partnerů. 
Zároveň se zavazuje k předání informací o soutěži a jejich výsledcích dalším médiím.

Článek 11
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizační okolnosti, které mohou 
vést ke změnám v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlašovatelům garantuje včasnou 
informovanost.

Veletrhy Brno, a.s.

Důležité informace 
Termíny:
Uzávěrky přihlášek:  24. 5. 2017
Hodnocení:   od 25. 5. 2017 průběžně na základě elektronicky a písemně dodaných podkladů 

doplněné návštěvou na expozicích den před zahájením veletrhu dne 30. 5. 2017
Vyhlášení výsledků: 31. 5. 2017

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s.
Jana Machulová
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.: 541 152 129, 724 337 464
e-mail: jmachulova@bvv.cz
www.bvv.cz

STANOVY
soutěže o nejlepší inovační exponáty

ZLATÝ IDET 2017 
při 14. mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky
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