Pravidla soutěže Obnovitelné desetiletí
1. Pořadatel soutěže
Pořadateli soutěže Obnovitelné desetiletí jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, z.s., IČO:
22750428, se sídlem Bláto 1, 285 04 Uhlířské Janovice a Solární asociace, spolek, IČO: 22829181,
se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha. (dále jen „pořadatelé“). Soutěž je veřejným
příslibem s vypsáním ceny ve smyslu ustanovení § 2887 – 2889 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
2. Doba možnosti přihlášení projektu
Projekt lze přihlásit do soutěže v příslušné kategorii od 22. června 2016 do 11. září 2016
prostřednictvím webového formuláře na www.obnovitelnedesetileti.cz. Přihláška projektu podléhá
schválení odbornou porotou. Přihlašovatelé mohou přihlásit projekty v kategoriích Obnovitelná
energie pro rodiny, Šetrná energie v podniku, Chytrá energie měst a obcí, Obnovitelný start-up a
Chytrá energie v diplomce. Bližší popis jednotlivých kategorií a druhu projektů je uveden na
stránkách www.obnovitelnedesetileti.cz.
3. Přihlašovatelé způsobilých projektů do soutěže
Projekt dle kritérií jednotlivých kategorií mohou přihlásit osoby uvedené níže u jednotlivých
kategorií. Projekty musí pocházet z rozmezí let 2006-2016. Pro kategorie Obnovitelná energie pro
rodiny, Šetrná energie v podniku a Chytrá energie měst a obcí je rozhodující datum kolaudace. Pro
kategorie Obnovitelný start-up datum vzniku příslušné společnosti a pro kategorii Chytrá energie
v diplomce datum obhajoby příslušné práce. Odborná porota může připustit do soutěže i projekt
z jiných let, pokud tak uzná za vhodné..
Do kategorie Obnovitelná energie pro rodiny a Šetrná energie v podniku mohou projekty přihlásit
právnické nebo fyzické osoby, které příslušný projekt navrhli, vyrobili nebo projektovali, případně
investoři těchto projektů. Přihlašovatelé berou na vědomí, že přihlásit projekt do soutěže mohou
pouze v případě, že disponují odpovídajícím právem k danému projektu, zejména právem
vlastnickým, užívacím nebo autorským. Pokud je nositelem vlastnického, užívacího či autorského
práva jiná osoba než přihlašovatel, je tento povinen přiložit k přihlášce písemný souhlas těchto
osob. Přihlašovatelé nesou veškerou odpovědnost za případnou újmu, která může vzniknout třetím
stranám v důsledku přihlášení projektu do soutěže.
Do kategorie Chytrá energie měst a obcí mohou projekt přihlásit volení zastupitelé i občané měst
nebo občanská sdružení působící v daném městě či obci, stejně tak městské příspěvkové
organizace.
Do kategorie týkající se start-up společností se mohou nominovat výhradně samotné společnosti
nebo subjekty s nimi spolupracující, pokud mají písemný souhlas nominované start-up společnosti.

Do kategorie týkající se diplomových prací studentů se mohou nominovat samotní autoři
diplomových prací nebo školy, na kterých byla práce vypracována, pokud disponují písemným
souhlasem autora příslušné práce.
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, udělujete svou registrací projektu dobrovolně pořadatelům souhlas se
zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu
neurčitou.
Všechny osobní a citlivé údaje (jméno a příjmení, fotografie, video záznamy) jsou shromažďovány
a zpracovávány výhradně pro účely užití v marketingových materiálech a prezentacích soutěže
samotné na webových stránkách www.obnovitelnedesetileti.cz nebo stránkách pořadatelů a
partnerů soutěže, sociálních sítích, písemných prezentacích, akcích pořádaných pořadateli nebo
akcích, kterých se pořadatelé účastní.
Solární asociace, spolek jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní
údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s
účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.
Přihlašovatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož
i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Udělený souhlas můžete
kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla Solární asociace, spolku.
5. Pravidla soutěže
Není u nominovaného projektu shodný autor a uživatel projektu, pořadatelé požadují zajištění
shody mezi autorem či autory projektu a jeho uživatelem či uživateli na tom, která strana nebo zda
obě se stane či stanou nositeli ocenění Obnovitelné desetiletí.
Výherce ocenění vybere odborná porota především na základě těchto kritérií:
Do výběru poroty budou zahrnuty projekty, které se do ocenění Obnovitelné desetiletí přihlásily
prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách www.obnovitelnedesetileti.cz nebo
projekty, které nominují přímo členové odborné poroty na základě znalosti prostředí v sektoru
obnovitelných zdrojů.
Při posuzování bude přihlédnuto především k přínosu projektů obnovitelných zdrojů pro jeho
uživatele, životní prostředí a inovační řešení nad rámec běžných instalací obnovitelných zdrojů.
Posouzení projektů odbornou porotou má formu obodování jednotlivých projektů dle výše
uvedených kritérií.
Pořadatelé mají právo vyřadit projekty, které o sobě neposkytnou úplné informace nebo projekty,
které porušují zásady udržitelného rozvoje.

Vítězové jednotlivých kategorií získávají "diplom nejlepšího projektu" v dané kategorii, prostor
v mediálních výstupech a případně ceny od partnerů soutěže (například speciální příloha-sborník
Obnovitelné desetiletí v celostátním deníku).
Další výhry ve všech kategoriích jsou uvedeny na www.obnovitelnedesetileti.cz.
Pořadatelé si rovněž vyhrazují právo vybrat deset projektů z každé kategorie pro hlasování
veřejnosti, které proběhne na stránkách www.denik.cz.
Vítěz bude prostřednictvím organizátorů vyrozuměn o svém vítězství a pozván na slavnostní
předání ocenění, které proběhne v říjnu 2016 v Praze za účasti politických představitelů, médií,
představitelů akademické sféry a odborné veřejnosti.
Pořadatelé jsou oprávněni zveřejnit vítězné projekty formou medializace na základě uděleného
písemného souhlasu oceněných.
5. Závěrečná ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo
bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky,
a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
Přihlašovatelé vyjadřují zasláním přihlášky souhlas s těmito pravidly.
Přihlášku je možné kdykoliv písemně odvolat a to dopisem na adresu pořadatelů.
Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na
vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28. 4. 2016.

