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 Dobrý den,
 jmenujeme se Martin Vítek a David Friedl a jsme zakladatelé a organizátoři projektu pro 
studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rádi bychom Vám jej v několika minutách představili 
a nabídli Vám spolupráci na tomto projektu.

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

DAVID FRIEDL, 
spoluzakladatel Soutěž a Podnikej

MARTIN VÍTEK,
spoluzakladatel 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? 

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?

 

 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 

která mu umožní stáž v podobě účasti na reálných obchodních jednáních, jejich vyhodnocování, a hlavně 
bude mít možnost pracovat po boku zahraničních odborníků z oblasti obchodu, marketingu a manage
mentu. Svůj volný čas pak může věnovat poznávání města Chicaga, které je významnou obchodní 
metropolí USA.
 Ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka. Celkově odměníme 27 týmů, tedy až 81 studentů. Hod-
notné výhry získají týmy, které se umístí na prvních třech místech v každém regionu a samozřejmě týmy 

 Umístění na dalších místech získají zkušenosti, kontakty a otevřou se jim nové příležitosti.

 Soutěž bude zahájena v září 2017 a ukončena v únoru 2018. Skládá se ze tří fází: rozřazovací, 
regionální a republikové. V rámci České republiky se soutěže mohou zúčastnit soutěžící ze všech 
regionů.



VYHODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCÍCH 

 Soutěžící je způsobilý postoupit do regionální části soutěže v případě, že bude jeho příspěvek 
vybrán odbornou porotou. Rozhodnutí o postupu do regionální části soutěže bude soutěžícímu zasláno 
nejprve emailem, kde bude požádán o kontaktní adresu.
 Soutěžící je povinnen zaslat na email přislibujícího svou kontaktní adresu, v případě, že tak 
neučiní, bude ze soutěže bez dalších nároků vyloučen.
 Přislibující následně zašle soutěžícímu písemné vyhotovení potvrzující postup do regionální části 
soutěže.
 Soutěžící podáním přihlášky do soutěže prohlašuje, že předložený podnikatelský záměr je jeho 
původním dílem ve smyslu autorské či průmyslové ochrany. Přihlášením soutěžící souhlasí s pravidly 
soutěže, které jsou obsaženy v tomto vyhlášení. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro 
účely této soutěže, přičemž s těmito údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,                  
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

mohou být v případě realizace soutěžního podnikatelského záměru vybráni jako tvář dalšího ročníku 
této soutěže, a že poskytnou vyhlašovateli ke zveřejnění „svůj podnikatelský příběh“, který bude popiso-
vat rozvoj jejich podnikání od jejich přihlášení do soutěže.
 V případě nezletilých studentů je vyžadován s výše uvedeným souhlas jejich zákonného 
zástupce.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

REGIONÁLNÍ KOLO

 Regionální část soutěže probíhá na území celé České republiky. Regionální část soutěže se skládá 

probíhat na 8 předem určených místech a to v rámci celé České republiky. Vítězové regionální části postu-

 PŘÍPRAVNÁ ČÁST

 V případě, že soutěžící obdrží kladné vyjádření o postupu do regionální části soutěže, bude mu 
společně s tímto vyjádřením zaslán harmonogram a plán jak dále postupovat. 
 Soutěžící bude propojen s příslušnými mentory a bude s jejich pomocí dále rozpracovávat svůj 
soutěžní příspěvek. 
 Každý soutěžící/soutěžní tým má v rámci regionální části soutěže nárok na podporu mentora 
v  rozsahu: 10 – 16 hodin. Přesný rozsah určí mentor po dohodě se soutěžícím.
 Na rozpracování soutěžního příspěvku mají soutěžící čas v termínu od 10. 10. 2016  do 3. 12. 2016 
včetně. Nejpozději do 23:59 hodin, dne 3. 12. 2016 zašlou soutěžící prezentační verzi svého soutěžního 

 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 

 Rádi bychom Vám nabídnuli 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. Co víc, naučíte je komunikovat, diskutovat o věcech a přijímat 
i případnou kritiku, čímž je připravíte na práci v reálném životě, 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 projektů, můžete navázat 
spolupráci a podílet se na samotné realizaci, zaměstnat autora nápadu, či mu třeba nabídnout stáž ve 

 Jako porotci či mentoři budete mít možnost jako první 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 emailu p.dostalova@soutezapodnikej.cz, probereme vše 
potřebné a zkusíme najít ideální cestu jak propojit váš nabytý program s rolí mentora nebo porotce.  

mailto: p.dostalova@soutezapodnikej.cz

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Začátek registrace do soutěže
Konec registrace do soutěže
Vybrání semi�nalistů
Vypracování samostatných úkolů
První úkol ve spolupráci s mentorem
Konec příprav
Regionální �nále – Zlín
Regionální �nále – Ostrava
Regionální �nále – Brno
Regionální �nále – Olomouc
Regionální �nále – Praha
Regionální �nále – Liberec
Finále soutěže
 Závěrečné setkání SOUTĚŽ A PODNIKEJ

  1. 9. 2017
4. 10. 2017
9. 10. 2017

18. 10. 2017
23. 10. 2017 

9. 12. 2017
11. 12. 2017 
13. 12. 2017
15. 12. 2017
18. 12. 2017 
20. 12. 2017 
22. 12. 2017 
25. 1. 2018

8. 2. 2018 



CHICAGO PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PRÁVNÍ PARTNER MIMOŠKOLNÍ PARTNERSKÉ ORGANIZACE

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR pod záštitou za podpory

GENERÁLNÍ PARTNER

SOUKROMÍ PŘISPĚVATELÉ
Daniel Baumruk, Kateřina Vytlačilová, Liliana Berezinková, Stanislav Skala, Tomáš Vít, Maxim Dužek, 

Renata Ježdíková, Zdeňka Friedlová, Daria Hereklová, Radek Šmakal, Pavel Jánský, Tomáš Hart



soutezapodnikej.cz

+420 773 195 664

p.dostalova@soutezapodnikej.cz


