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Pravidla veřejné soutěže „PROJEKTUJEME S MAXITEM“ 

 

„Projektujeme s maxitem“ je veřejná soutěž s cílem vyhodnotit a odměnit projekty kvalitně a bezpečně 

navržených staveb s využitím systémů a materiálů maxit v České republice. 

Vyhlašovatel soutěže: Franken Maxit s.r.o., se sídlem Karlovarská 147/22, Hradiště, 350 02 Cheb, IČO: 263 

44 220 

Doba konání soutěže: 1. 3. 2022 - 31. 3. 2023 

Vyhlášení vítězů a všech oceněných bude zveřejněno v prestižním magazínu ARCHITECT+ na jaře 2023. 

 

Účastníci soutěže:  

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, jejichž přihláška a přihlášené dílo-projekt splňuje 

podmínky a tato vyhlášená pravidla soutěže. 

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož 

i ostatní osoby blízké ve smyslu ust. dle § 22 Občanského zákoníku ČR, zákon č. 89/2012 Sb.  Přihlašovatelem 

díla do soutěže nesmí být člen odborné poroty ani jeho rodinný příslušník. Do soutěže nebude přijata ani 

přihláška objektu, na němž se podílela architektonicky či projektově firma, ve které člen poroty působí. Ze 

soutěže jsou vyloučeni i zaměstnanci Franken Maxit s.r.o. 

 

Soutěž se vyhlašuje pro tyto kategorie projektů staveb: 

- PROJEKTY STAVEB PRO BYDLENÍ – rodinné domy, bytové domy 

- PROJEKTY STAVEB NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ 

- PROJEKTY REKONSTRUKCÍ STAVEB – libovolné typy objektů 

 

Přihlášený projekt musí obsahovat návrh materiálové skladby systému maxit alespoň v jedné z těchto 

konstrukcí: 

- Návrh fasádního omítkového systému 
- Návrh vnitřního omítkového systému 
- Návrh skladby podlahové konstrukce   
- Návrh sanačního systému 

V projektu navržená systémová skladba by měla být vždy v souladu s doporučením a technickými podklady 
maxit, jež jsou dostupné na www.maxit.de/cz/ke-stazeni/.  
 

 

  Podmínky účasti v soutěži: 

- Každý účastník může přihlásit do soutěže v kterékoli kategorii libovolný počet projektů, jež splňují 
vyhlášená pravidla. 

- Pokud se v kterékoli kategorii přihlásí méně než 30 projektů, vyhrazuje si vyhlašovatel právo soutěž pro 

danou kategorii zrušit.  

 

mailto:info@maxit.cz
http://www.maxit.cz/
http://www.maxit.de/cz/ke-stazeni/


 
 

 
člen skupiny    

 
  Telefon: +420 311 644 610  Společnost vedená u: IČ: 26344220  Bankovní spojení: 

Franken Maxit s.r.o. Fax: +420 311 644 611 Krajského soudu v Plzni DIČ: CZ26344220 Raiffeisenbank 
Karlovarská 147/22 e-mail:  info@maxit.cz oddíl C Jednatel: Ing. Oto Hlava Cheb 
350 02 Cheb - Hradiště web:  www.maxit.cz vložka 14236    č.ú. 49902910/8030 

2 
 

 

Přihláška do soutěže: 

Přihláška do soutěže je k dispozici v elektronické podobě na adrese 

https://www.maxit.de/cz/spolecnost/aktuality/projektujeme-s-maxitem/ 

 

Vyplněnou a podpisem potvrzenou přihlášku je nutno zaslat v průběhu trvání soutěže (od 1. 3. 2022 do 31. 3. 

2023) na adresu soutez@maxit.cz. 

Vlastní soutěžní projekt/projekty odešle soutěžící v elektronické podobě ve formátu pdf na e-mail vyhlašovatele 

soutez@maxit.cz.  

 

Pro účast v soutěži je nutno zaslat ty části projektové dokumentace, z nichž je patrné: 

- název a typ projektovaného objektu 

- autor projektové dokumentace, datum dokončení dokumentace a její stupeň 

- místo stavby projektovaného objektu, investor (majitel) stavby, 

- předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby  

- návrh materiálové skladby systému maxit alespoň v jedné z určených konstrukcí (omítky, fasády, 

podlahy, sanace) 

Přijetí přihlášky s konkrétním projektem/projekty do soutěže potvrdí vyhlašovatel nejpozději do 10 dnů 

elektronicky na kontaktní e-mail účastníka.  

Vyhodnocení soutěže, finanční odměny: 

Hodnotitelem v jednotlivých kategoriích soutěže bude tříčlenná porota ve složení: 

- Ing. arch. Libor Lacina – autorizovaný architekt ČKA, projekční atelier DOT architects s.r.o. 

- Ing. Jan Mrzílek – majitel projekční a realizační firmy – autorizovaný Ing. ČKAIT, projektování a realizace staveb 

- Ing. Jiří Novák – poradce pro projektanty Franken Maxit s.r.o.  

 

 

Porota hodnotí kvalitu celkového řešení jednotlivých konstrukcí v projektu, využití inovativních materiálů a 

technologií v projektu. Při vyhodnocení soutěžních projektů bude kladen důraz na dodržení všech doporučení a 

zásad návrhu daných konstrukcí.  

 

Celková výše odměn oceněných soutěžních projektů činí 300 000,- Kč  

V každé ze 3 kategorií budou oceněny 3 nejlepší projekty. 

1. místo 60 000 Kč  

2. místo 30 000 Kč  

3. místo 10 000 Kč  

 

Upozornění: Ceny udělené v soutěži budou fyzickým osobám podle § 36 odst. 2) písm. l) zákona č. 586/1992 Sb. 

o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu. Tato daň bude vyhlašovatelem podle § 233 

zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. 
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