PODMÍNKY
11. ROČNÍK UDĚLOVÁNÍ ZNÁMEK KVALITY

VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019
DOBROU STAVBU MOHOU TVOŘIT JEN KVALITNÍ VÝROBKY A TECHNOLOGIE
Udělování známek organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu
Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito institucemi:
Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Hospodářská komora ČR,
Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu
a Odborná rada pro BIM. Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.

1. Posláním programu je udělování Známky VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu, a to na základě komplexního hodnocení
výrobku, technologie nebo služby a jejich užití, dále jen “produkt”. Známka
je způsob zviditelnění a doporučení produktu při rozhodování stavebníků,
projektantů a zhotovitelů staveb.
Cílem programu je nejen informační podpora spotřebitele a zvyšování technické a uživatelské kvality výsledků stavitelského umění a architektury, ale
současně i podpora výrobců a poskytovatelů služeb ve stavebnictví, včetně
kvalitní řemeslné práce. Program podporuje urychlení procesu uvádění nových produktů z výzkumu i vývoje do praxe, podporuje elektronizaci celého
procesu přípravy a realizace staveb, zvyšování povědomí o kvalitě a způsobu
využití špičkových a inovovaných produktů ve stavebnictví. Známkou označené produkty jsou mimo jiné pro jejich výrobce a dodavatele vstupem do
celostátního hodnocení kvality vyjádřeného ratingem Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství (RABF), který slouží také jako integrovaná reference, viz: www.rabf.cz
2. Předmětem hodnocení jsou výrobky, technologie a služby pro stavi-

telství a architekturu nabízené na českém trhu a využitelné ve fázi přípravy
investice a projektu, při jeho modelovém zpracování, materiály, výrobky
a technologie, použitelné při vlastní realizaci stavby, včetně technického
vybavení staveb, řešení jejich interiérů a zařízení a systémů pro správu,
řízení, provoz i údržbu staveb. Stavbou se rozumí nejen stavby pozemní,
ale i stavby dopravní a technické infrastruktury, a úpravy veřejného
prostranství i krajiny.
Předmětem hodnocení mohou být produkty:
• na trhu nabízené ne déle než pět let,
•	inovované nebo nově připravované k uvedení na trh jako výsledky výzkumu
a vývoje, s doklady o jejich vlastnostech,
•	zabudované nebo použité ve stavbě soutěžící v přehlídce Stavba roku,
pokud jsou uvedeny v její přihláškové dokumentaci.

3. Kritéria posuzování

•	
produkt má podle svého charakteru prohlášení o vlastnostech nebo
prohlášení o shodě, doložené příslušnými osvědčeními, certifikáty nebo
protokoly o zkouškách,
• 	k produktu je přiložen popis, jakým způsobem realizovat jeho využití nebo
zabudovaní do stavby nebo použití v interiéru či exteriéru stavby, případně jak je zabezpečena výuka a instruktáž jeho uživatelů, aby byly splněny

požadavky na jeho správné užití a zejména, aby byly u produktů zabudovaných do stavby splněny základní požadavky na stavby podle § 156 odst.1
stavebního zákona:
1) mechanická odolnost a stabilita,
2) požární bezpečnost,
3) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,4) bezpečnost
a přístupnost při užívání,
5) ochrana proti hluku,
6) úspora energie a tepelná ochrana,
7) udržitelné využívání přírodních zdrojů.
•	inovace (vynález, patent) je doloženým výsledkem podnikového vývoje,
spolupráce s vědeckovýzkumnou základnou, aplikací výsledků výzkumu
podporovaného státem či EU, popř. přenesením zahraniční zkušenosti
a je připraven k uvedení na trh ČR,
• technické parametry produktu a uživatelský přínos jeho aplikace,
•	technická úroveň produktu a způsob zajištění jeho výroby nebo použití na
stavbě nebo při její přípravě a následné správě,
• původ produktu, originalita řešení,
• úroveň a přínos designu,
• ekonomický přínos, četnost možného použití, investiční náročnost,
• energetická efektivnost,
•	dopady na životní prostředí všech fází trvání (výroba, aplikace, užívání,
likvidace), soulad s principy trvalé udržitelnosti,
•	
podpora produktu pro Building Information Modeling, jeho uplatnění
v Smart koncepci stavby,
•	uplatnění výrobku v některé ze soutěžících staveb v přehlídce Stavba roku
deklarované v její dokumentaci.

4. Rada programu a hodnoticí komise

• Rada programu je složená ze zástupců vypisovatelů, schvaluje podmínky
programu, jmenuje hodnoticí komisi a na její návrh vydá výroky hodnocení
a udělí známky kvality.
•
Hodnoticí komisi tvoří přední nezávislí odborníci a experti. Pro své
rozhodování si mohou vyžádat posudky specializovaných expertů
a doplnění předložené dokumentace.
Hodnoticí komise prověří předloženou dokumentaci, aplikuje kritéria posuzování, a navrhne udělení známek a text konečného „výroku“ hodnocení
k nim.
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5. Účastníci, přihlašovatelé hodnocení

Přihlašovatelem může být:
• výrobce, dovozce nebo prodejce,
• pracoviště výzkumu a vývoje,
• realizátor stavby (investor, projektant, dodavatel) nebo uživatel stavby,
• poskytovatel služby.
Přihlašovatelé jsou odpovědni za správnost a komplexnost předložených
dokumentů a vzorků k posuzovanému produktu podle platných předpisů
a těchto podmínek a dají svou přihláškou souhlas vypisovateli k zveřejnění
všech v dokumentaci uvedených informací.

6. Přihláška k hodnocení a poplatky

• přihlášku do hodnocení může podat kterýkoliv z účastníků podle bodu č. 5.
• přihláška a registrace ke stažení na www.vyrobek-technologie.cz,
• registrační poplatek činí 15.000 Kč (bez DPH) za jeden přihlášený produkt,
pokud není stanoveno jinak (za jeden produkt se považuje také rozměrová,
kapacitní, designová řada apod.); v případě úhrady registračního poplatku
v den uzávěrky je nutné provést platbu v hotovosti v pokladně organizátora
programu,
• u produktů použitých na nominovaných a oceněných stavbách v rámci soutěžní přehlídky Stavba roku v posledních 3 letech, je možno uplatnit 20%
slevu na registrační poplatek,
• snížení registračního poplatku na 5.000,- bez DPH je pro produkt, který
nominují cechy nebo profesní organizace, sdružené při Hospodářské
komoře ČR.
V případě úhrady registračního poplatku v den uzávěrky je nutné provést
platbu v hotovosti v pokladně organizátora programu.

7. Požadovaná dokumentace

Obsah dokumentace:
a) vyplněné formuláře Přihláška a Registrace
b) fotodokumentace, vzorky (je-li to vzhledem k jejich charakteru a rozměrům reálné) videa, prospekty a podobě, vhodné jako podklad pro posuzování experty hodnotící komise a pro presentaci produktu na webu programu,
v katalogu Stavby roku, v odborném tisku a na putovní výstavě,
c) 
prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení o shodě (co je relevantní), osvědčení, certifikáty, případně požadované doklady o provedených
zkouškách a měřeních nebo značka shody „Osvědčeno pro stavbu”
a jiné dokumenty, pokud jsou relevantní pro daný produkt a ověřují jeho
deklarované vlastnosti,
d) technická dokumentace k produktu, zejména podmínky pro jeho použití
v praxi a zabudování do stavby, odkaz na BIM knihovnu nebo jiné možnosti
webové podpory, bezpečnostní informace, technické specifikace, projektové podklady, technologické normy, pokud jsou pro produkt vypracovány,
montážní listy a podobně,
e) stručná zpráva o podpoře správného užití produktu, způsobu instruktáží a vzdělávání jeho uživatelů, povinných či dobrovolných kurzů
a certifikací montážníků, či správců uživatelů a podobně (do 800 znaků
včetně mezer),
f) dvě kopie technické nebo prospektové dokumentace k zařazení jako reference o produktu do veřejné knihovnyNadace pro rozvoj architektury
a stavitelství,
g) informaci o tom zda a kde byl výrobek použit na stavbách posuzovanýchv
přehlídkách Stavba roku, nebo na jiných významných a oceněných stavbách v dalších obdobných přehlídkách.
Forma zpracování dokumentace:
1) dokumentace a požadované doklady budou předány v rozsahu bodů a)-e)
a bod g) ve dvojím provedení (s výjimkou vzorků): tištěné, pro práci poroty
a pro archiv (složené na formát A4) a elektronické, v dostatečné kvalitě pro
prezentaci na internetu a v tisku (přiložené na CD/DVD) nebo USB,
2) fotografie: min. A4,*.TIFF bez komprese pro PC nebo *.JPG – nejvyšší kvalita,rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného profilu); fotografie
ve 2 formátech, nižší verze pro použití na internetové stránky (rozměr delší
strany max. 800 px, rozlišení 72 DPI – JPG, barevný režim RGB), a vyšší
rozlišení pro publikování (rozměr min A4, rozlišení 300 DPI – JPG nebo
TIFF, barevný režim CMYK),
3) výkresová dokumentace, technická zpráva, kopie certifikátu a prohlášení
shody, doložení možnosti zabudování do stavby apod., samostatné soubory očíslované (pojmenované) shodně s vytištěnými přílohami (Microsoft
Office), *. EPS Illustrator 10.0 nebo nižší, případně *. PDF se zachováním
funkce možnosti úprav v Illustrátoru, DWG formát,
4) rozsah dokumentace pro knihovnu Nadace podle bodu f) je ponechán na
přihlašovatelích,
5) vzorky pro posuzování budou přihlašovateli vráceny, nevyzvednuté zlikvidovány.

8. Termín podávání přihlášek

Uzávěrka přihlášek: 1. 7. 2019
Přihlášku včetně kompletní dokumentace je nutno osobně nebo emailem

doručit nebo zaslat poštou na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 nejpozději 1. 7. 2019 do 16.00 hodin.

9. Ocenění – udělení Známky kvality

Známku kvality „VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu
2019“obdrží posuzované produkty, s tímto hodnocením:
•
Bronzová Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství
a architekturu 2019 bude udělena těm produktům, které splní tyto
podmínky a doloží všechny podklady pro posouzení hodnoticí komisí,
nezbytné k nabízení produktu na českém trhu a doloží i způsob podpory jeho užití nebo zabudovaní. Bronzovou známku získá i ten
produkt, který bude nominován některou ze soutěžících staveb Stavby roku
a splní tyto podmínky.
•
Stříbrná Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství
a architekturu 2019 bude udělena takovým produktům, které splní základní
podmínky pro bronzové ocenění a přinesou zajímavou inovaci některého
z posuzovaných kritérií, nebo budou uvedeny v přihlášce některé ze staveb,
která získala Zvláštní cenu, Nominaci nebo Titul v přehlídce Stavba roku.
•
Zlatá Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství
a architekturu 2019 bude udělena za komplexní inovační přínos mezi všemi
srovnatelnými produkty na českém stavebním trhu anebo která významným způsobem přispěla k získání některé z výše uvedených cen v soutěži
Stavba roku.
Oceněné výrobky – technologie obdrží právo užívat chráněnou známku
„Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu“
v příslušné barvě a s udáním roku jejího udělení. Známka je spojena s právem označovat s ní veškeré informace o oceněném výrobku – technologii
v tištěné či elektronické podobě, případně přímo na výrobku nebo na technické dokumentaci, při obchodních nabídkách, při prezentacích, na výstavách,
veletrzích apod. Oceněné firmy budou zařazeny do ratingu RABF, veřejně
vyhlašované reference kvality

10. Vyhlášení výsledků a jejich propagace

• vyhlášení výsledků programu VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství
a architekturu 2019 se uskuteční na slavnostním setkání v rámci harmonogramu soutěže Stavba roku 2019,
• průběh a výsledky hodnocení budou průběžně prezentovány na internetové
stránce www.vyrobek-technologie.cz, kde jsou přístupné podmínky programu, přihláška a formulář pro registraci; výsledky hodnocení zde budou
trvale zpřístupněny veřejnosti,
• výsledky hodnocení budou prezentovány v odborných časopisech a na internetových portálech; budou poskytnuty dalším médiím, např. rozhlasu
a televizi a budou prezentované i na sociálních sítích,
• v reprezentativním katalogu STAVBA ROKU 2019 bude uvedena samostatná kapitola o oceněných výrobcích a technologiích,
• Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zařadí oceněné výrobky a technologie do putovní výstavy organizované spolu s představením výsledků
soutěže Stavba roku 2019,
• získaná ocenění budou po dobu pěti let promítnuta do hodnocení ratingu
RABF,
• Nadace zajistí v Pražském centrum České stavební akademie informační přístup k poskytnutým materiálům návštěvníkům centra a zařadí je po
dohodě s přihlašovatelem do dalších informačních a prezentačních programů.

11. Archivace a dokumentace

Soutěžní dokumentace všech přihlášených produktů zůstává majetkem
vyhlašovatele s právem publicity a bude uložena v Nadaci pro rozvoj
architektury a stavitelství.

12. Organizátor

Kontakty a adresa pro podávání přihlášek:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
IČ: 00273309, DIČ: CZ00273309
bank. spojení: 0145503389/0800
Kontaktní email

stavbaroku@stavbaroku.cz

Informace o programu a přihlášku včetně formuláře registrace do programu
najdete na adrese: www.vyrobek-technologie.cz
Vyhlašovatel programu Známka kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019 si vyhrazuje možnost změny (způsobu propagace výsledků oceněných výrobků – technologií).
vyrobek-technologie.cz
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PŘIHLÁŠKA
Přihláška číslo:
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ VYHLAŠUJE 11. ROČNÍK UDĚLOVÁNÍ ZNÁMEK
KVALITY VÝROBEK – TECHNOLOGIE PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU ROKU 2019

NÁZEV VÝROBKU – TECHNOLOGIE - SLUŽBY
JMÉNO PŘIHLAŠOVATELE
Adresa
Fakturační adresa (je-li odlišná od sídla)
IČ

DIČ

Jméno kontaktní osoby
Telefon
www:

e-mail
Statutární zástupce firmy

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašlete na adresu Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství nebo jako přílohu e-mailu na adresu: stavbaroku@stavbaroku.cz
Údaje pište čitelně s odlišením velkých a malých písmen.
Uzávěrka přihlášek a podání soutěžní dokumentace je 1. 7. 2019.
Přihlášku a bezhotovostní fakturaci je možno realizovat předem. V případě úhrady
registračního poplatku až v den uzávěrky je nutno provést platbu v hotovosti v pokladně
organizátora soutěže. Kompletní dokumentaci a kopii dokladu o zaplacení
registračního poplatku je nezbytné doručit na adresu Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky do 16 hodin.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31
110 00 Praha

IČO: 00273309
DIČ: CZ00273309
Bankovní spojení: 0145503389/0800

Podáním této přihlášky vyjadřuji souhlas s podmínkami
pro udělení Známky kvality.
Žádost o vystavení faktury:
Žádám o vystavení a zaslání faktury na částku 15.000 Kč
+ 21% DPH za jeden přihlášený výrobek – technologii.

e-mail: stavbaroku@stavbaroku.cz
www.vyrobek-technologie.cz

Datum

Jméno a podpis přihlašovatele

vyrobek-technologie.cz

REGISTRACE

REGISTRACE PRO UDĚLOVÁNÍ ZNÁMEK KVALITY VÝROBEK – TECHNOLOGIE
PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU ROKU 2019
Název výrobku – technologie - služby
Datum zahájení výroby (zavedení technologie)
Stručný popis výrobku – technologie, případně zdůvodnění inovačního přínosu
Přihlašovatel (shodné s přihláškou)
Adresa (včetně PSČ)
IČ DIČ

Kontaktní jméno

Telefon:

e-mail:

www:

Statutární zástupce firmy:

Přihlašovatel je (zaškrtněte):
výrobce

dovozce

prodejce

inovátor

uživatel

realizátor

Výrobce (je-li odlišný od přihlašovatele)
Adresa (včetně PSČ)

IČ DIČ

Kontaktní jméno

Telefon:

e-mail:

www:

Statutární zástupce firmy:
Další partner (plné jméno organizace):

dovozce

prodejce

Adresa (včetně PSČ)

IČ DIČ

Kontaktní jméno

Telefon:

e-mail:

www:

inovátor

Statutární zástupce firmy:
Seznam dokumentace (dle bodu 7 Podmínek soutěže)
a) vyplněné formuláře: Přihláška a Registrace
b) počet fotografií, vzorků a seznam dalších doložených
a podkladů k presentaci produktu
c) seznam doložených dokladů o provedených zkouškách atd.
d) seznam, technické dokumentace k produktu a k jeho užití,
případně popis a odkazy na webové presentace
e) Zpráva o podpoře užívání produktu a vzdělávání jeho uživatelů

Uvedené údaje jsou závazné pro prezentování výrobku – technologie na internetu, v tisku a ve všech materiálech. Údaje pište čitelně s
odlišením velkých a malých písmen. Přihlašovatel prohlašuje, že on a
jím uvedení partneři souhlasí s tím, aby zde vyplněné údaje byly uváděny
při veškeré prezentaci výrobku – technologie. Přihlašovatel soutěžního
výrobku – technologie a jím uvedení partneři souhlasí se zařazením do
databáze České stavební akademie, s vystavením ocenění, certifikátů
a dokumentace na webu s poskytnutím dokumentace do knihovny
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

g) informace o užití výrobku v konkrétních stavbách

Datum

Jméno a podpis přihlašovatele

vyrobek-technologie.cz

