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Podnikavost jako cesta kupředu

Vychováváme generaci inovativních a podnikavých mladých 
lidí, které učíme, jak pracovat na vlastních nápadech, a 
dodáváme jim sebedůvěru do jejich začátku. 

Pomáháme v jejich aktivním začlenění do podnikatelského 
prostředí, aby následně mohli prostřednictvím inovací 
vytvářet společenské, kulturní a komerční hodnoty. 
Přinášejí tak prospěch nejen sobě, ale celé společnosti.

Podnikavé Česko

Tvoříme podnikavou mládež!



Investujte do inovativní 
talentované mládeže

Získejte přístup k inovativním talentům 

Zaměřujeme se na nejmladší skupinu nastupující do 
zaměstnání (GEN Z). Školíme je v podnikatelském a 

inovačním procesu a připravujeme je na trh jako 
špičkové inovátory jejich generace.

Najděte své podnikavce dříve než kdokoli jiný



Soutěž & Podnikej
(od 2016)

Absolventi Soutěž & Podnikej

David Stančík 
Euro 20 x 20
Zakladatel Daruju krev

Ondřej Gonzor 
Forbes 30 pod 30 
Zakladatel Pochopim.to

Anna Veselá
Zakladatelka Tangle

http://linkedin.com/in/stnck
https://darujukrev.cz/
http://linkedin.com/in/ondrej-g-89446612b
https://www.gonzor.cz/
http://linkedin.com/in/anna-vesel%C3%A1-30612a141
https://www.linkedin.com/company/tanglecz/


9 absolventů programu Soutěž & Podnikej se objevilo v žebříčku 
EURO 20 x 20 2020 a vítěz programu Soutěž & Podnikej Ondřej 

Gonzor byl zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30.

Soutěž & Podnikej
(od 2016)

https://www.mf.cz/produkty/euro/archiv/2020-30-31
https://30pod30-2020.forbes.cz/ondrej-gonzor/


Historie programu
Soutěž & Podnikej

(od 2016)

2016 2017 2018 2019 2020

Začátek Národní úroveň Kvantitativní růst Zavádění 
technologie

Kvalitativní růst

1 region
27 % úspěšnost

5 regionů
42 % úspěšnost

7 regionů
67 % úspěšnost

8 regionů
70 % úspěšnost

8 regionů
73 % úspěšnost



6 měsíců tvrdé práce, 
1 nezapomenutelný zážitek

Co je Soutěž & Podnikej?

● Jedinečný mimoškolní program pro inovativní mladé lidi, který jim 
umožňuje rozvíjet jejich podnikatelský nápad s podporou odborníků.

● Program připravuje mladé lidi na vstup na trh se svým podnikáním a 
tvoří z nich kvalifikovanou pracovní sílu pro startupy.

● Účastníci se učí inovačnímu procesu a zapojují se do komunity 
absolventů, která jim slouží jako podpůrný systém v jejich dalším 
rozvoji.

Soutěž & Podnikej
(od 2016)



Soutěž & Podnikej je střet s realitou

Účastníci musí projít jedinečným online systémem, který jejich 
projekt posune dál a spojí je s profesionály z reálného světa.

Každý účastník se naučí následující:

Soutěž & Podnikej
(od 2016)

průzkum trhu proces validace tvorba finančního plánu

tvorba podnikatelského 
plánu

sestavení marketingového 
plánu

Představení 
své práce



Zapojení odborníciSoutěž & Podnikej
(od 2016)

C-level 
executives

ManagementZakladatelé a 
majitelé firem

Celkem se v roce 2020 a 2021 zúčastnilo 160 profesionálů.

67 % 7 % 26 %



Zapojení odborníci

Tomáš Ervín 
Dombrovský

LMC

Juraj Atlas
Liftago & Mileus

Filip Mikschik
Startup Jobs

Ladislav Veselý
Slevomat

Soutěž & Podnikej
(od 2016)

Ondřej Čejka
Czechitas



Participating ProfessionalsNFVAP je více než 
Soutěž & Podnikej Junior MBA (začátek 2022)

Junior MBA je zážitkový online kurz, který studenty učí 
základům podnikatelského a inovačního procesu, což jim 
umožňuje být cennou součástí jakéhokoliv inovativního týmu, 
ať už ve škole, nebo v podnikatelském prostředí.

                   (od 2020)

Traion je soukromá komunita, která se výrazně zaměřuje na 
své podnikavé členy a jejím cílem je poskytnout členům 
příležitost budovat vzájemnou důvěru a společně inovovat.



Rádi vás seznámíme s našimi aktivitami. 
podrobně na schůzce

Martin Vítek Marián Füry

Předseda dozorčí rady a odborník na 
kreativitu, podnikání a inovace v 

marketingovém prostředí.

Předseda správní rady a odborník na 
vzdělávání v oblasti podnikavosti.



www.nfvap.cz/en/

Martin Vítek
Předseda správní rady

Nadační fond vzdělávání a podnikání
+420 776 048 045 | martin.vitek@nfvap.cz | www.nfvap.cz

Vytvořte s námi podnikavé Česko!

http://www.nfvap.cz/en/
mailto:martin.vitek@nfvap.cz
http://www.nfvap.cz


APPENDIX



3 nejlepší projekty S&P v roce 2020

Seek Speak 

Luftio

Flowerffee 

https://youtu.be/GMzXbfpg4E0
https://youtu.be/W8M3ea7XMIE
https://youtu.be/nAR5tYcTZTE

