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Fakulta podnikohospodářská organizuje
soutěž pro podnikavé studenty
Fakulta podnikohospodářská při Vysoké škole ekonomické v Praze vyhlásila jubilejní
pátý ročník soutěže Vodafone Nápad roku. Soutěž je určena pro všechny, kdo mají
zajímavý podnikatelský nápad a chtějí pomoci s jeho uvedením do praxe. Letos se
bude soutěžit ve třech kategoriích, z nichž dvě jsou určeny studentům.
Praha 12. dubna 2012
„Z našeho aktuálního průzkumu vyplynulo, že po studiích by chtělo podnikat více než 45
procent studentů, v praxi má však předpoklady svůj podnikatelský sen nakonec uskutečnit
maximálně třetina z nich. Nejčastěji se do podnikání nepustí kvůli obavám z neúspěchu,
ztráty vlastních či rodinných financí. Většině však chybí také zkušenosti. Soutěž umožňuje
studentům přivést své podnikatelské nápady k životu,“ říká Martin Kešner, zakladatel
soutěže Vodafone Nápad roku.
V letošním ročníku označeném Vodafone Nápad roku 2012 se mohou soutěžící přihlásit do
tří kategorií, z nichž dvě jsou přímo určené studentům. Vedle hlavní kategorie Vodafone
Nápad roku jde o kategorii Ekonom Student podnikatel pro studentský podnikatelský záměr s
největším potenciálem a o kategorii HTC Startup roku pro nejlepší již realizovaný studentský
projekt.
Šanci uspět má každý bez ohledu na dosavadní zkušenosti s podnikáním. Například v
loňském ročníku soutěže vyhráli hlavní kategorii soutěže studenti Martin Novák a Petr Kunc
s webovým operačním systémem pro seniory Celebrio Software, který byl vytvořen na
technologiích Microsoftu speciálně pro lidi se zhoršeným zrakem nebo strachem z počítačů.
Do soutěže Vodafone Nápad roku 2012 se mohou se svými projekty hlásit jak jednotlivci, tak
i týmy, a to až do 18. května 2012. Součástí přihlášky podané přes stránky
www.napadroku.cz musí být podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro
investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu přípravy realizace po dobu kratší
než dva roky.
Vítězové tří hlavních kategorií a deset nejlepších se mohou těšit na finanční a věcné odměny
v celkovém objemu přes 500 tisíc korun. Vedle finančních i věcných odměn pro nejlepší
projekty však soutěž nabízí každému soutěžícímu také možnost získat na rozjezd svého
projektu investici až pět milionů korun a rovněž mentoring a rady od zkušených podnikatelů a
investorů.
Titulárním partnerem letošního ročníku soutěže je společnost Vodafone. Hlavními partnery
jsou společnosti ANECT, PPF a HTC. Dalšími partnery jsou Advokátní kancelář Vyroubal
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Krajhanzl Školout & spol., Grada, H1.cz a VOX. Podporovateli soutěže jsou Jihomoravské
inovační centrum (JIC), HUB Praha a Europe Enterprise Network.
Více informací o soutěži naleznete na stránkách www.napadroku.cz.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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