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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 možnost, jak 
zapojit Vaši školu.

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

DAVID FRIEDL, 
obchodní ředitel projektu Soutěž a Podnikej



PŘEDSTAVUJEME PROJEKT 
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. Mohou tak 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. Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící z celé České republiky. Omezení regionál-
ních �nále na celkový počet osmi lokalit má pouze organizační charakter.

 CO BUDE PŘÍNOSEM PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE?

 Všichni účastníci soutěže získají cenné zkušenosti, motivaci, kontakty z oblasti marketingu, man-
agementu a podnikání a odborné 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 inkubá-
tory, univerzity a zúčastnit se několika workshopů.
 Svůj volný čas pak může věnovat poznávání města Chicaga, které je významnou obchodní 
metropolí USA.
 



  Celkově odměníme 24 týmů, tedy až 72 studentů. Hodnotné výhry získají první tři týmy v 
každém z osmi soutěžních regionů a samozřejmě také týmy druhého a třetího místa �nálového kola. 
Ovšem ani ostatní nepřijdou zkrátka, protože jim zůstanou získané zkušenosti, kontakty a otevřou se jim 
nové příležitosti.

 JAKÉ STUDENTY HLEDÁME?

 Hlavní podmínkou je dobrý nápad, chuť se učit novým věcem a nebát se přijmout rady i kritiku. 
Zúčastnění studenti musejí být také starší 16 let. Důležité je, že pro přihlášení do rozřazovací části soutěže 
není určen limit přihlášených, takže šanci má opravdu každý.

 Více informací o tom, jak se studenti mohou přihlásit a co je čeká, od nás obdržíte v případě 
Vašeho zájmu v samostatném materiálu určenému studentům.

 PROČ SE ZAPOJIT A CO VÁM NABÍZÍME?

 Vaši studenti získají příležitost vyzkoušet si nové věci, šanci rozvíjet své nápady a v neposlední 
řadě být aktivní v tom co dělají, nebo chtějí dělat. Dáte jim tak možnost intenzivně se zapojit do přípravy 
na budoucí život. Bude to pro ně velkou výzvou, ale také velkým přínosem a navíc získají mnoho nových 
kontaktů a přátel, se kterými mohou rozvíjet svůj talent a nápady.
 Jsem přesvědčen, že spojením s naším projektem zvýšíte kredit Vaší školy, získáte mnoho nových 
kontaktů a příležitostí. Můžete oslovit nové studenty díky tomu, že těm stávajícím umožníte vyzkoušet si 
teoretické znalosti přímo v praxi. Z hlediska marketingu získáte také cenné materiály pro své PR.
 Soutěž je plně �nancována našimi partnery, tudíž Vaši školu nijak nezatíží, což je jednoznačně 
další významný bene�t.

 JAK SE ZAPOJIT?

 Je to jednoduché! Kontaktujte nás na níže uvedeném emailu, probereme vše potřebné a 
zařadíme Vaši školu do projektu. 
 Poté bychom Vás poprosili o prezentaci soutěže studentům, a to formou Vašich interních 
informačních kanálů jako jsou webové stránky, sociální sítě apod. Dále Vám dodáme plakáty, které 
můžete vyvěsit na nástěnce nebo ve třídách. V případě Vašeho zájmu můžeme celou soutěž na Vaší škole 
vybraným zájemcům prezentovat my. Budeme rádi za aktivní šíření projektu mezi studenty jakoukoliv 
cestou.



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


