
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ 
PODNIKATELSKÝ PLÁN



BLIŽŠÍ INFORMACE

 Na podnikatelském plánu můžete pracovat samostatně nebo v týmu (max. 3 studenti) 

 Nejpozději do 19. května 2019 je zapotřebí se do soutěže oficiálně přihlásit. 

 K tomu využijte této emailové adresy: jana.svecova@mail.muni.cz

 Do předmětu emailu zadejte: „Vzdělávání20_soutěž_podnikatelský_plán“. 

 Uveďte: název školy, jméno týmu a počet osob, který tým tvoří. 

mailto:jana.svecova@mail.muni.cz


ZADÁNÍ

Okolo 9 hodiny se v Pražské kavárně pravidelně schází skupina investorů,
aby prodiskutovali nejen novinky z businessu, ale také z vlastních životů.
Nejmladší z nich se nedávno vrátil z dalekých cest, které ho inspirovali pro
podporování inovativních podnikatelských nápadů.

„Kolegové, už měsíce hledáme investiční příležitosti, které nám budou
dlouhodobě přinášet zisk. Nemyslíte si však, že je načase naši pozornost
otočit trochu jiným směrem a v kontextu světového dění se zaměřit na
projekty, které jsou inovativní, generují zisk, ale kromě toho berou v potaz
také naši společnost a dopad na životní prostředí?“

„Geniální nápad, kolego!“ shodli se ostatní investoři.

Otázkou však zůstalo, kde takovýto podnikatelský nápad objevit. Jelikož
bylo jejich hledání, a to i přes dlouhodobé zkušenosti, neúspěšné, rozhodli
se vyhlásit veřejnou soutěž.



HLAVNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

 Kreativita (inovativnost)

 Realizovatelnost (musí to být reálně proveditelné) 

 Vliv na životní prostředí 

 Dopad na společnost 

 Prezentační dovednosti 



FINÁLNÍ PREZENTACE

V den „D“ (20. 6. 2019) dostanete k dispozici 8 minut (+ 2 minuty na dotazy

investorů), během kterých budeme moci svůj nápad představit a obhájit před

skupinou investorů. K prezentaci bude možné využít vlastní nástěnky, či dalších

vlastnoručně vyrobených materiálů. Soutěžit se bude ve dvou kategorií – „žáci

prvního stupně“ a „žáci druhého stupně“



VÝHERCE

Výherci soutěže budou vyhlášeni na konci dne „D“, kdy investoři rozhodnou o nejlepším 

dětském podnikatelském plánu. 

ODMĚNA

Výherce se může těšit na prohlídku nejvyšší budovy ČR – AZ-Tower,

zakončenou obědem s TOP manažery z D.S. Leasing. 

Předpokládaný termín (poslední červnový týden) 


