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Dobrý den,

první ročník středoškolské podnikatelské soutěže Soutěž a Podnikej je úspěšně za námi. Představme si 
jej v číslech, protože ta nikdy nelžou.

ÚVODNÍ SLOVO

671 středních škol v České republice bylo osloveno s nabídkou zapojit své studenty do prvního ročníku 
středoškolské podnikatelské soutěže Soutěž a Podnikej.

116 studentů ze všech typů středních škol projevilo zájem o podnikání. Tento zájem je hlavním           
poselstvím právě ukončeného prvního ročníku Soutěž a Podnikej. Takovéto množství studentů nám 
dává příslib do budoucna, že v České republice budou probíhat inovace, že zde existují lidé, kteří mají 
vůli měnit své okolí řešením společných problémů. Pomocí soutěže Soutěž a Podnikej jsme dali šanci 
studentům středních škol ze všech regionů České republiky od Varnsdorfu po Valašské Klobouky a od 
Opavy až po Most, naučit se užitečné a funkční koncepty podnikání a přivést tak jejich nápady na světlo 
světa.

Jedná se o počet mentorů, kteří projevili zájem se do soutěže zapojit a vést vybraný počet soutěžních 
týmů během náročného programu, který vytvořil z nápadů podnikatelské projekty. Častokrát museli 
mentoři projevit velkou dávku trpělivosti a ochoty, aby se vyrovnali s mladistvým temperamentem 
studentů středních škol. Tato náročná a dobrovolná práce mentorů přivedla na svět téměř tři desítky 
nových podnikatelů.

27 soutěžních týmů přežilo náročný dvou měsíční maraton úkolů, ověřování nápadů, tvorby minimálně 
života schopného produktu (MVP) a dalšího neustálého ověřování vzniklých konceptů. Z celkového 
počtu 61 vybraných projektů se pouze 27 odhodlalo prezentovat projekty před odbornou porotou 
regionálních �nále. Těmto 27 statečným týmům, které projevily odolnost, vytrvalost, odhodlání a nebály 
se ukázat svoji práci, patří velké uznání.

15 porotců se celkem sešlo v regionálních �nálových kolech ve Zlíně, Ostravě, Brně, Praze a Liberci k 
vyhodnocení 27 projektů. Porotci měli velmi těžký úkol, a to vybrat projekt, který postoupí do repub-
likového �nále a zároveň motivovat soutěžící k další práci na jejich projektu, i v případě, že se neumístili 
na prvním místě.

Šest týmů se kvali�kovalo z regionálních �nále do �nále republikového. Čerství podnikatelé prezentovali 
širokou škálu projektů. Dozvěděli jsme se o projektech módních, sociálně prospěšných, ekologických i 
technologických. Všichni �nalisté odvedli velký kus práce a patří jim uznání za jejich snahu a cílevědo-
most, které během trvání soutěže prokázali.

Pět zkušených porotců z rozdílných odvětví dostalo za úkol vybrat vítěze prvního ročníku středoškolské 
podnikatelské soutěže Soutěž a Podnikej.

První vítězku Soutěž a Podnikej jsme poznali v časných odpoledních hodinách dne 20.1.2017 a první 
ročník soutěže byl ukončen. Tímto okamžikem jsme se dostali zase na začátek a zpátky k úvodnímu číslu 
671, se kterým načneme již 2. ročník soutěže Soutěž a Podnikej.

671!

116!

53!

27!

15!

6!

5!

1!

Za příležitost organizovat Soutěž a Podnikej a představit podnikání jako budoucí možné zaměstnání 
studentům středních škol bychom chtěli poděkovat hlavně téměř třem desítkám partnerů soutěže, 
zejména generálním partnerům společnosti Cleverlance, Nadaci Tomáše Bati a podnikatelskému 
inkubátoru UP21 a samozřejmě všem, kteří se na soutěži podíleli.

Děkujeme

  MARTIN VÍTEK                                                                               DAVID FRIEDL
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ZLÍN | 5. 12. 2016
BAŤOVA VILA

Klára Urbanová – Hade Made

Tereza Páleničková – Le Grande Petite Café

Bohdan Havlíček – Students Help Students

SUMÁŘ REGIONÁLNÍCH FINÁLE

TOMÁŠ BAĎURA

PRIA System s.r.o.

MILAN HASALA

Trendcharge

POROTCI:

VÝHERCI:

PETR TOMANČÁK

Renagegroup



9. 12. 2016
VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA

12. 12. 2016
JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

| OSTRAVA
Vít Černý – Eko Nuts

Marek Hujo – Hush

Barbora Křížová a Lucie Galvasová – Do and Get

REGINA VONDROVÁ

Akademie Orlita s.r.o.

FILIP GOSZLER

ImpactHUB Ostrava

LUKÁŠ ČERNOHORSKÝ

Landis + Gyr

Pavel Mrázek a Kryštof Otto Fučík – Smart Lavice

Matouš Dvořák a Bilguun Bayarmagnai – Dones Nákup

Julie Caesarová a Maria Osuská – Tidy World

IRENA OŠŤÁDALOVÁ

ImpactHUB Brno

FILIP KVAPIL

RestartUP

JAKUB TÍŽEK

James Grant
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19. 12. 2016
IQLANDIA

16. 12. 2016
PRAGUE STARTUP CENTREPRAHA |

Barbora Romová – Bus Radar

Veronika Šrédlová – Neobyčejný diář

Adéla Sedláčková – Dorty A.S.

ZUZANA MADEROVÁ

Sta�no

TOMÁŠ SIVIČEK

Inovační centrum 
Ústeckého kraje

TOMÁŠ HAVRDA

Komunitní podnikatelský 
akcelerátor ICA

Anna Suková – Hračky s příběhem

Gabriela Klémová – Greenmates

Matěj Kalous – Schovej to

JANA HODBOĎOVÁ

Prague Startup Centre

LUKÁŠ KRČIL

Digital Brain

PETR KAŠÁK

SparkTech
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Clever [’klev� (r )] — powered by Cleverlance
1. , rádi věci zkoumáme do hloubky. 

  2.

.  3. , 

společně. .  4.  
 – tedy to, co nás 

baví a reálně naplňuje.   5.  .

* Slovo Cleverlance [’klev� (r)

 



LUKÁŠ SATIN
Nanotrik.cz

KATKA POKORNÁ
Navodnazivot.cz

MAX DUŽEK
GliderPath Ltd.

RAMON MUTYABA
Standard Cloud

MARTIN BUCHAR
Nadační Fond 

Dar Zraku

RADEK DANČ
James Grant

MICHAL ONDRA
Alavia Education s.r.o.

VERONIKA LENCOVÁ
Performance vision s.r.o.

TOMÁŠ HEJTMÁNEK
Penězdroj

JAN ORAVA
KoPlac cz, z.s.

DUŠAN CIPRYS
SauterRentsch

PAVLÍNA ZEMANOVÁ
Vodafone Czech 

Republic a.s.

MICHAL KUBÍN
Brandboost s.r.o. 

REGINA VONDROVÁ
Akademie Orlita s.r.o.

LUDĚK KÜHR
BizGarden, s.r.o.

JIŘÍ PANUŠKA
Penězdroj

PETRA BENEŠOVÁ
HR marketing Benešová

ONDŘEJ ZUKAL

DAVID BROŽ
Versalis s.r.o.

KRYŠTOF LÁTAL
Pojdsemnou.cz

MICHAL ZÁLEŠÁK
Prague Startup Centre

JAKUB KOHOUTEK
Business 

Abundance s.r.o.

MATĚJ SEVERA
Náš pasport

ALEŠ DUCHÁČ
Credo Ventures

PETR PROCHÁZKA
Skinners 

Technologies s.r.o.

TOMÁŠ BEDNÁŘ
Kreativní Slovník

LUCIE KOŽINOVÁ
Asseco Solutions CZ

JIŘÍ DOLEŽAL 
A JAN EMLER

Doller

ROMAN MICHALEC
VTP Ostrava, a.s.

DANIEL MINAŘÍK
Město Ostrava

ZDEŇKA VOČADLOVÁ
Staruping

KRISTÝNA KAŇOVSKÁ
Patrioti MSK

JIŘÍ DANÍČEK
Human Balance 

Academy

FILIP MIKSCHIK
Startupjobs.cz

ROMAN POLÁK
Bianca Invest s.r.o.

LUCIE NADYMÁČKOVÁ
Patrioti MSK 

PETR KUBIŠTA
Petr Kubišta

JAROSLAV STŘECHA
Štamgast&Gurmán

LUDĚK NAVRÁTIL
Centrum 

Grantové Podpory

MICHAL NOVOTA
Restartup

JIŘÍ ŠTĚPÁN
Technology Center 

Hradec Králové 

MIROSLAVA RICHTER
Ing. Miroslava Richter

PETR KOPČIL
Firestarter s.r.o. 

Průvodci na cestě za úspěchem

LUCIE KOTOUČOVÁ
Kaps Automatic s.r.o.

DAVID KOVALSKÝ
In2Greators s.r.o.

PAVEL KOMÁREK
O.P.S. Prosperita

JAROSLAV PROCHÁZKA
Di�er.cz

PETR FUSEK
B-inside s.r.o.
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT:

1. Tomáš Baťa a jeho filozofie – inspirace pro současnost. 
Osobnost leadera jako základ firemní filozofie.

2. Principy Baťovy soustavy řízení. Jak vytvářet firemní kulturu 
podle principů Baťa.

3. Zásady propagace a reklamy firmy Baťa. Nejlepší reklamou 
je služba.

4. Služba jako základ podnikatelské vize. Základem úspěchu je 
sloužit sobě, spolupracovníkovi, firmě i společnos�.

5. „Lidé dávají strojům život“ aneb personální činnost v Baťově 
soustavě řízení. Správní lidé jsou základním předpokladem 
úspěchu firmy.

6. Význam životní rovnováhy podle Tomáše Ba�.

7. Podnikové vzdělávání ve firmě Baťa. Jen vzdělaný a bohatý 
člověk je svobodný a jen takový bude mít výborný pracovní 
výkon.

8. Mo�vace a výchova. Jak měnit dělníky v ředitele.

9. Využi� systému řízení Baťa jako základního nástroje pro 
vytváření sdílené hodnoty.

POSLÁNÍ

PODPOROU KULTURY, VZDĚLÁNÍ A MLÁDEŽE ROZVÍJET HODNOTY SPOLEČNOSTI 
A PODNIKATELSKÉHO DUCHA, DÍKY KTERÉMU SE JMÉNO BAŤA STALO SLAVNÝM.

PRONAJMĚTE SI BAŤOVU VILU

Prostory vily Tomáše Ba� je možné si pronajmout 
ke společenským akcím, pracovním a obchodním 

jednáním, svatebním obřadům, školením, 
jazykovým kursům a podobně. Nabízíme 

příjemné, reprezenta�vní prostředí s možnos� 
využi� audiovizuální techniky a cateringu.

NADACE TOMÁŠE BATI

NADACE TOMÁŠE BATI, 
sekretariat@batova-vila.cz 

577219083 
www.batova-vila.cz



Soutěž a podnikej je pro mě skvělý 
prostředek, jak se naučit spoustu věcí, 

které bych se nikde jinde nenaučil.  

Vít Černý, soutěžící

Ve Vámi zvolené věkové skupině jsou 
studenti nesmírně kreativní, myslím si, že 

jejich nápady stojí minimálně za vyslechnutí 
či zvážení. Při těchto projektech získají 

mnoho dovedností, znalostí, zkušeností. 
Učí se, aniž musí sedět v lavicích 

a aniž si to uvědomí.

Sylvie Schmiedová, učitelka

Je skvělé, že právě v roce, kdy si připomínáme 140. výročí 
narození Tomáše Bati startuje soutěž, která má rozvíjet 
podnikatelské schopnosti středoškoláků a motivovat je 

přemýšlet o věcech kolem nich. Přeji všem účastníkům úspěch 
a věřím, že se mezi nimi objeví noví, třeba jen malí, Baťové.

Pavel Velev, partner soutěže



Měl jsem jako mentor možnost sledovat půlroční "mentální 
růst" Báry Romové (3.místo) a ten posun v přístupu, v chápání 

příležitostí vlastního podnikání byl fascinující. Je jasné, že v 
soutěži vyhráli všichni, protože se do něčeho pustili. Vlastní 
zkušenosti jim nikdo nevezme - bohatství se kterým mohou 

měnit svět.

Pavel Komárek, mentor

Jsme rádi, že jsme měli možnost 
spolupracovat s tak mladými a 

talentovanými lidmi. Těšíme se na 
budoucnost soutěžících a doufáme, 

že v následujícím ročníku soutěže 
přilákáme ještě více talentů k cestě 

podnikání.

David Friedl a Martin Vítek, 
spoluzakladatelé soutěže



JAN HYBLER
Blackfox Advisors

Jan Hybler je Čechoameričan s více jak 12 lety 
zkušeností v oblastech jako corporate a real estate 
banker, asset manažer a především je to podnikatel 
soustřeďující se na trh ve střední a východní Evropě 
a také na země Perského zálivu.

JAN KREJČÍ
UP21

Jan Krejčí je člen boardu UP21. UP21 je pražské 
startup centrum, jehož primárním cílem je rozvíjet 

hodnotné projekty, které budou mít vliv na 
společnost, ve které se pohybujeme.

MARIAN FURY
Zaraguza CZ s.r.o.

Marian Fury je CEO strategicko-kreatívní agentury 
Zaraguza CZ. Zaraguza CZ vytváří pro svoje 
klienty kompletní komunikační ekosystémy 

spojující online s oinem. Buduje komunikační 
crossplatform řešení, které jsou nejen kreativní, 

ale zároveň klientům prinášejí výsledky.

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
POROTCE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE
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ROMAN MACO
KPMG Česká republika

Roman Maco má více než 20 let zkušeností v oblasti 
marketingu, komunikace a reklamy, které postupně 
nasbíral jak v České republice, tak i v zahraničí v nad-
národních korporacích. V současné době je v KPMG 
Česká republika odpovědný za vytváření a naplňování 
marketingové a komunikační strategie a vede také 
vzdělávací projekt pro inovativní děti na druhém 
stupni základních škol iKid.

JURAJ ATLAS
Liftago

Juraj Atlas se technologiím věnuje už od roku 
1995, nejdříve jako programátor a od roku 2003 
jako konzultant (Ernst & Young, Cap Gemini US) 

a manažer globálních vývojových projektů 
(NESS Technologies). Je prvním členem týmu 

Liftago a „něco jako jeho náčelník“.

Nastartuj svůj projekt v Americe!

www.fundchaser.com info@fundchaser.com+420 776-048-045



NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SOUTĚŽÍCÍ
ÚČASTNÍCI REPUBLIKOVÉHO FINÁLE

ANNA SUKOVÁ
Hračky s příběhem

 Za pražský region zvítězil 
sociální projekt, který se snaží 

využít opotřebované hračky 
a zároveň může dát přivýdělek 

těm, kteří  ej potřebují. Nejdříve si 
 bude Anna hračky shánět sama, 

ale chtěla by, aby časem vznikly kontejnery na 
hračky. Následně se budou hračky opravovat a 
čistit, aby mohly dělat radost dalším dětem. 
 Anna by ve svém projektu chtěla zaměst-
návat lidí, kteří se nedostanou práci, například 
matky z azylových domů, matky ve �nanční nouzi, 
důchodci, nebo postižení lidé. „Tato práce jim má 
dopřát �exibilní dobu, slušné platové ohodnocení 
nebo také nový začátek. Hračky mohou opravovat 
doma a mzda se nepočítá dle hodin ale podle 
hraček,které by opravili. Samozřejmě každá hračka 
bude jinak mzdově oceněná, “ dodává ke svému 
projektu Anna. Opravené hračky se budou zpočát-
ku prodávat na e-shopu ale záměrem je také 
navázat kontakt se školkami a dětskými domovy, 
kam by Anna hračky prodávala levněji. Anna dále 
zamýšlí každý měsíc věnovat 20 % z každé prodané 
hračky na dětské a azylové domovy. 



KLÁRA URBANOVÁ
Hade made

 Ve Zlínském regionu vyhrála Klára Urbanová se svými vlastnoručně 
tvořenými  čelenkami „HADE MADE“. Na obyčejnou čelenku tvaruje Klára z 
�ma (hmota, která se dá tvarovat, a poté v troubě ztvrdne) květiny, ovoce a 
další předměty, které potom natře barvou a přilepí. „Cílem je vytvořit čelen-
ku pro zákazníka, aby vystihla jeho osobnost díky barvám a motivu. 
Nezáleží na věku, pohlaví, orientaci, rase ani  náboženském vyznání – čelen-
ky HADE MADE jsou pro Tebe,“ představuje svůj nápad Klára. „Čelenky 
nejsou pouze designová záležitost, ale zároveň jsou velmi pohodlné a 
nezpůsobují bolest za ušima,“ dodává Klára ke svému módnímu projektu.  

VÍT ČERNÝ 
Eko Nuts
 Vítězství v ostravském regionů si dobyl ekologický 
projekt Víta Černého. Jeho nápad spočívá v prodeji ořechů v 
kelímku, který se podobá  tomu jogurtovému. „Rozdíl je v tom, že 
kelímek Eko Nuts bude obsahovat také speciální víčko, ve kterém 
bude semínko určité bylinky a také tabletka substrátu, která po 
zalití nabobtná tak, že zaplní celý objem kelímku,“ popisuje Vít 
svou myšlenku. Vítův zákazník si tedy pochutná na ořeších a 
zároveň si může vypěstovat vlastní bylinku. Vítův záměr je 
pomáhat naší planetě, a proto je eco nuts kelímek vyroben ze 
speciálního bio materiálu, který nezatěžuje životní prostředí jak 
při výrobě, tak při recyklaci. 

NA ÚSPĚCH NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ BRZY

Více informací na www.ikid.cz, aliprtova@kpmg.cz

Pomáháme tím, co umíme, a proto také v KPMG vznikl projekt 
iKid,, kterým se snažíme dětem ukázat, že můžou dokázat cokoliv. 
Stačí se jen rozhodnout. 

Máte děti ve věku 10-14 let? 

Znáte učitele ze základní školy, kteří chtějí dělat něco navíc? 

Máte už zkušenosti z podnikání a chtěli byste je předat dál? 

Potom hledáme právě Vás.



KRYŠTOF OTTO FUČÍK & 
PAVEL MRÁZEK

Smart lavice
 Vítězové za Jihomoravský chtějí změnit školní lavice, které se, 
jak sami říkají, od císaře pána moc nezměnily. „Vylepšili jsme vady 
lavic minulých a doplnili jsme tam vše, co nám na lavicích chybí,“ 
představují Kryštof a Pavel svoji myšlenku Smart lavice. 
 Jejich lavice tedy bude mít nový design, opět obsahovat 
kalamář, tedy prohlubeň na tužky, vlastní napájecí zdroj, který bude 
připojitelný klasickou zástrčkou ale také USB kabelem. „Chceme 
vytvořit lavici, která nebude nudná a zároveň bude mít více využití,“ 
dodávají na závěr autoři Smart lavice. 

MAREK HUJO 
Hush
 Druhým účastníkem za ostravský region je Marek Hujo se svým inova-
tivní dámským hřebenem, který má usnadnit každodenní činnost žen. „Místo 
zdlouhavého vytrhávání vlasů z hřebenu, stačí stáhnout vlasy pomocí 
jednoduché gumové pomůcky a snadno vlasy vyhodit do koše,“ prezentuje svůj 
projekt Marek.
 Marek si je vědom, že jeho produkt nezachraňuje svět. Spíše se snaží 
ulehčit každodenní činnost, která je již po staletí prováděna stejně. 

BARBORA ROMOVÁ 
Bus radar
 Barbora zamýšlí vytvořit aplikaci, ve které by bylo možná 
na mapě zobrazit aktuální polohu jednotlivých spojů MHD, zjistit si 
přesný čas příjezdu, včetně zpoždění a případně si i zakoupit 
online jízdenku. Tato aplikace by měla vyřešit cestujícím mnoho 
problémů, například, jestli spoj už ujel, nebo má jen zpoždění. 
„Čas, jenž bychom strávili čekáním, můžeme přeci využít mnohem 
efektivněji, dělat to, co nás baví - ať už je to kafe s kamarádkou 
nebo četba knihy. Čas je drahý, a tak bychom s ním neměli tolik 
mrhat,“ dodává Bára ke svému projektu, který nám čas ušetří.  
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