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 Dobrý den,

 jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních 
škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám spolupráci na 
tomto projektu.

 Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 

DAVID FRIEDL, 
obchodní ředitel projektu Soutěž a Podnikej



PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
SOUTĚŽ A PODNIKEJ

 Cílem soutěže je nastartovat nadané studenty k zahájení podnikání již během studia na střední 
škole. Chceme, aby pochopili, že nemusí čekat, až dostudují, ale naopak své nápady a projekty mohou 
začít realizovat ještě než ukončí svá studia. Tak budou mít připravenou budoucnost, aniž by spoléhali na 
to, že si po škole „něco“ najdou nebo že jim „někdo“ pomůže získat lukrativní zaměstnání. Tím, že si na 
střední škole připraví podnikatelský záměr, nebo dokonce zahájí svou podnikatelskou kariéru, 
převezmou zodpovědnost za sebe a mnohdy i za své okolí.

 JAK SOUTĚŽ FUNGUJE? 

 Studenti budou mít za úkol de�novat a podrobně popsat konkrétní problém, se kterým se oni 
nebo lidé v jejich okolí setkávají, a navrhnout řešení či vizi, jak jej proměnit na podnikatelský záměr. To vše 
bude probíhat za dohledu zkušených mentorů a porotců, kteří jim spolu s námi poskytnou nezbytnou 
podporu.

 KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

 Soutěž bude zahájena v září 2016 a ukončena v červnu 2017. Skládá se ze tří fází: rozřazovací, 
regionální a republikové. V rámci České republiky se soutěže mohou zúčastnit soutěžící ze všech regionů.
 

 CO BUDE PŘÍNOSEM PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE?

 Všichni účastníci soutěže získají neocenitelné zkušenosti, motivaci, kontakty z oblasti marketingu, 
managementu a podnikání a neocenitelné vedení mentorem. Pro absolutního vítěze je připravena 
unikátní hlavní cena, kterou je obchodní cesta do Chicaga (USA). Vítěz bude součástí �rmy, která mu 
umožní se seznámit se zahraničními odborníky z oblasti obchodu, marketingu a managementu, navštívit 
významné inkubátory, univerzity a zúčastnit se několika workshopů.
Svůj volný čas pak může věnovat poznávání města Chicaga, které je významnou obchodní metropolí 
USA.

 



 Ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka. Celkově odměníme 24 týmů, tedy až 72 studentů. 
Hodnotné výhry získají týmy, které se umístí na prvních třech místech v každém regionu a samozřejmě 
týmy z druhého a třetího místa �nálového kola.
 
 Umístění na dalších místech získají zkušenosti, kontakty a otevřou se jim nové příležitosti.

 PROČ SE ZAPOJIT A CO VÁM NABÍZÍME?

 Velmi si vážíme Vaší práce a úspěchů, které máte ve svém oboru, a chtěli bychom předat alespoň 
část Vašich zkušeností našim soutěžícím. Věříme, že dobrá rada a zkušenosti jsou pro ně mnohem 
hodnotnější než �nanční prostředky.

 Rádi bychom Vám nabídli pozici mentora nebo porotce. Pokud naši nabídku přijmete, budete mít 
možnost pracovat s nastupující generací a získat tak vhled do jejich myšlení.

 Detailně poznáte, jak nová generace mladých lidí přemýšlí, co je zajímá, jaké jsou jejich představy, 
názory, cíle a sny. Budete mít možnost předat jim rady, zkušenosti a posunout je dále tím správným 
směrem, který jim ukáže cestu k úspěchu. A co víc, naučíte je komunikovat, diskutovat o věcech a přijímat 
i případnou kritiku, čímž je připravíte na práci v reálném živote, který je čeká.

 Navážete kontakty s nadanými mladými lidmi, ostatními mentory, porotci i partnery soutěže. 
Všichni tito lidé mohou být pro Vás přínosem a obohacením, jak na poli obchodním, tak i sociálním. 
Pokud Vám „padne do oka“ některý z účastníků nebo kterýkoliv ze soutěžních projektu, můžete navázat 
spolupráci a podílet se na samotné realizaci, zaměstnat autora nápadu, či mu nabídnout stáž ve Vaší 
�rmě. Věříme, že účast na projektu se pro Vás stane skvělou formou networkingu.

 Jako porotci či mentoři budete mezi prvními, kteří mohou vidět mnoho unikátních 
podnikatelských nápadů, ty nejlepší podpořit a sledovat, jak probíhá jejich realizace. 
Chcete být u toho? Věříme, že ano.

 JAK SE ZAPOJIT?

 Je to jednoduché! Kontaktujte nás na níže uvedeném emailu, probereme vše potřebné a zkusíme 
najít ideální cestu, jak propojit Váš nabitý program s rolí mentora nebo porotce. 



HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Začátek registrace soutěžících do soutěže  
Konec registrace soutěžících do soutěže  
Vybrání semi�nalistů 
Začátek práce na soutěžních projektech  
Konec příprav  
Regionální �nále – Zlín 
Regionální �nále – Olomouc 
Regionální �nále – Ostrava 
Regionální �nále – Brno 
Regionální �nále – Hradec Králové
Regionální �nále – Praha  
Regionální �nále – Liberec
Regionální �nále – Plzeň  
Finále soutěže – Praha   
Obchodní cesta do Chicaga – USA 

 1. 9. 2016
2. 10. 2016
9. 10. 2016

10. 10. 2016
5. 12. 2016
5. 12. 2016
7. 12. 2016
9. 12. 2016

12. 12. 2016
14. 12. 2016
16. 12. 2016
19. 12. 2016
21. 12. 2016

20. 1. 2017
Jaro 2017



PARTNEŘI

Petra Benešová, Zuzana Ševelová, Tomáš Javorský, Anna Randárová, Vojtěch Vašek, Dagmar Daňková, 
Marek Oršulík, Jan Kožík, Ela Vrlová, Zdeňka Friedlová, Radka Macíková, Nikola Konečná, Tereza Nováková, 

Barbora Hortová, Jan Vítek, Daniela Podhajská, Eva Lesinová, Vlastimila Máchalová, Luděk Kovařík, 
Alice Fischerová, Lucie Burianová, Viktor Slezák, Martin Vítek, Patrik Štipák, Nikola Zbranková

ORGANIZÁTOR

za podpory

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

CHICAGO PARTNEŘI

SOUKROMÍ PŘISPĚVATELÉ



soutezapodnikej.cz

+420 730 551 965

david@soutezapodnikej.cz


