
 
 

 

Zlín, 1. února 2016 
 

Můj první milion. Zájem je stále větší 
O rady odborníků a ceny bude usilovat rekordních 75 podnikatelských záměrů 
 
Celkem 106 soutěžících a 75 podnikatelských záměrů. To jsou hlavní parametry aktuálního 
ročníku soutěže Můj první milion. Obě čísla představují rekord v celé devítileté historii projektu, 
za nímž stojí zlínské Technologické inovační centrum. Soutěžící pro účast v soutěži motivují nejen 
ceny, ale především možnost získat zpětnou vazbu pro rozjezd podnikání od odborníků z praxe. 
„Právě to je hlavní poslání celé soutěže – přispět k tomu, aby tyto záměry nezůstávaly jen na 
papíře. To je jedna z možností, jak můžeme účinně přispět k rozvoji podnikání,“ říká ředitelka 
Technologického inovačního centra Daniela Sobieská. 
 
Soutěžní projekty jsou tradičně rozděleny do dvou kategorií. Středoškolských je přihlášeno 31, 
zbytek připadá na hlavní kategorii, tedy na vysokoškoláky a veřejnost. Souhrnná hodnota všech cen 
v aktuálním ročníku činí 250 000 korun. Vítěz hlavní kategorie obdrží 40 000 korun, pro nejlepší tým 
středoškoláků pak je určeno 10 000 korun. „Připraveny jsou i další ceny v podobě zázemí 
podnikatelského inkubátoru či poradenství v obchodní a marketingové oblasti. Pro nejlepší je pak 
připraven šestitýdenní akcelerační program v co-workingovém centru,“ přidává podrobnosti Daniela 
Sobieská. Tím nejhodnotnějším přínosem pro rozjezd podnikání ale stále zůstávají cenné rady od 
odborníků z praxe i akademické sféry. 
 
Rady a zpětnou vazbu přitom mají zájemci možnost získávat již v předstihu. Soutěž se totiž vždy 
vyhlašuje na podzim a možnost přihlásit se je do konce ledna. V mezidobí vždy Technologické 
inovační centrum realizuje sérii workshopů, které jsou výraznou pomocí pro zpřesnění celého 
podnikatelského záměru. „Tentokrát jsme připravili workshopy věnované tomu, jak se odlišit od 
konkurence nebo jak se účinně prezentovat na sociálních sítích. Řeč byla i o nejčastějších chybách při 
rozjezdech podnikání a o tom, jak se vypořádat s cashflow,“ přibližuje obsah podzimních akcí 
manažerka soutěže Zuzana Drotárová. Více na www.mujprvnimilion.cz. 
 
První kolo hodnocení v hlavní kategorii se uskuteční 10. února. Ti, kteří projdou tímto sítem, jsou 
zařazeni do akceleračního programu. Druhé kolo, v němž soutěžící své projekty prezentují před 
hodnotitelskou komisí, je naplánováno 7. dubna. Ve stejný den se uskuteční také slavnostní 
vyhlášení soutěže. V případě středoškoláků bude o vítězích jasno již v březnu. V minulém ročníku 
hlavní kategorii ovládla Hana Auerová s projektem nazvaným Obrazy s příběhem – jde o pořizování 
výtvarných děl postavených nejen na zadání zákazníka, ale i asociacích a představách autorky. 
Druhou příčku si odnesl Martin Stehlík s CK Folding bike tours. Podstatou podnikatelského záměru 
jsou tematicky zaměřené cyklistické pobyty pro zahraniční návštěvníky v České republice. Třetí 
místo si pak připsali Antonín Světinský a Vojtěch Šenkýř. Jejich projekt s názvem Fyziotrenér 
představuje web, jež propojuje fyzioterapii a trenérství. 
 
Soutěž součástí systému 
Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr ale není ani tak samostatnou akcí, jako spíše střípkem 
v mozaice toho, co dělá Technologické inovační centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí 
v celém Zlínském kraji. Centrum například provozuje klub Start-up 23, což je platforma sloužící pro 
setkávání, vzdělávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemců o vlastní podnikání je pak určen 
web www.startpodnikani.cz. Na jednom místě tak najdou informace o podnikatelských plánech, 
o volbě právní formy podnikání a postup při založení živnosti či obchodní společnosti.  
Součástí komplexní podpory začínajících podnikatelů je pak nabídka prostor pro podnikání v režimu 
podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru či co-workingu.  

http://www.mujprvnimilion.cz/


 
 

 

 

 Partneři soutěže 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje 
Nadace Synot 
BLUE 88 a.s. 
ČSOB a.s. 
STEMICA a.s. 
Lakšmí s.r.o. 
HEXXA.CZ, s.r.o.  
PRIA SYSTEM, s.r.o. 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
Startupedia s.r.o. – Startupjobs.cz 
Sběrné suroviny UH, s.r.o. 
Junior Achievement Česká republika 
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. 
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský Dvůr, s.r.o. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 

 Mediální partner 
Rádio Kiss Publikum 
 

 Kontakt 
Mgr. Zuzana Drotárová,  
manažerka soutěže 
drotarova@ticzlin.cz,  
tel.: 739 570 792 
 
www.startpodnikani.cz  
www.mujprvnimilion.cz 
www.inkubatorzlin.cz 
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