Podmínky Akcelerátoru VŠEM
(dále jen „Podmínky“)
Tyto Podmínky upravují pravidla programu Akcelerátor VŠEM vyhlašovaného:
StartUp VŠEM s.r.o., IČO: 048 96 297, se sídlem Nárožní 2600/9a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 255053, e-mail:
startup@vsem.cz („StartUp VŠEM“), ve spolupráci s
Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s., IČO: 018 01 376, se sídlem Nárožní 2600/9a,
Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 22040 (dále jen „Vysoká škola“; StartUp VŠEM a Vysoká škola dále společně jen „Vyhlašovatelé“),
e-mail: vsem@vsem.cz,
což je samostatný inkubační a akcelerační program Vyhlašovatelů, který umožňuje vznik a rozvoj
projektů udržitelného podnikání, které reflektují skutečné potřeby společnosti a trhu a rozvoj
kompetencí studentů v souladu s požadavky stávajícího i budoucího trhu práce („Program“).
Program zajišťují Vyhlašovatelé ve spolupráci se soukromými společnostmi a organizacemi, které mají
zájem podílet se na řešení cílů trvale udržitelného rozvoje („Vyzyvatelé“), což je zároveň cílem
Programu, v jehož rámci bude vybraným účastníkům poskytována podpora jejich projektů a možnost
jejich rozvoje.
Program je určen všem, tj. studentům, absolventům, zaměstnancům neziskových organizací,
začínajícím podnikatelům i jakýmkoliv jiným osobám, které mají návrh na řešení vybraných cílů trvale
udržitelného rozvoje a mají zájem se spolu s tímto návrhem rozvíjet v Programu (dále jen „Účastník“).
Účastníkem Programu může být i právnická osoba, která účastí v Programu pověří konkrétní fyzické
osoby (např. zaměstnance, spolupracovníky), přičemž tyto pověřené fyzické osoby budou vystupovat
v Programu samostatně a nezávisle a vztahují se na ně veškeré povinnosti stanovené pro Účastníky –
fyzické osoby.
Tyto Podmínky jsou součástí smluvní dokumentace upravující právní rámec Programu.
Dalšími závaznými smluvními dokumenty upravujícími právní rámec Programu jsou Smlouva o účasti
na Programu uzavřená mezi Vyhlašovateli a účastníky Programu (dále jen „Smlouva“), jejíž vzor
je dostupný zde: www.akceleratorvsem.cz a Memorandum o spolupráci mezi Vyhlašovateli a
Vyzyvatelem (dále jen „Memorandum o spolupráci“, jehož vzor je dostupný zde:
www.akceleratorvsem.cz (Podmínky, Smlouva a Memorandum o spolupráci dále společně jen
„Smluvní dokumentace Programu“).
Pro Účastníky jsou ze Smluvní dokumentace Programu relevantní tyto Podmínky a Smlouva.
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1.

Účast na Programu Akcelerátor VŠEM

1.1.

Fáze Programu
Program Akcelerátoru VŠEM se otevírá vždy jednou ročně. Program zahrnuje tyto části/fáze,
které pro ročník 2018 / 2019 proběhnou v níže uvedených měsících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.2.

Výzvy, říjen 2018 až prosinec 2018
Výběr Účastníků do StartUp Camp, prosinec 2018 až leden 2019
StartUp Camp, leden 2019
Inkubace, únor až duben 2019
Akcelerace, květen až červenec 2019
Podnikání, srpen až říjen 2019

Přihláška Účastníků do Programu
Osoba, která podá přihlášku elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese:
www.akceleratorvsem.cz, se stává Účastníkem. Účastníci se mohou přihlašovat do Programu od
okamžiku vyhlášení příslušného ročníku Programu.
Termín vyhlášení Programu ročník 2018 / 2019: 1. 9. 2018.
Termín pro podání přihlášek bude pro Program ročník 2018 / 2019: 31. 12. 2018.
Podáním přihlášky do Programu vyslovuje Účastník souhlas se Smluvní dokumentací Programu,
která je pro něj závazná.

1.3.

Spolupráce Účastníků v týmech
Předpokládá se, že Účastníci se budou sdružovat do týmů, které se budou vytvářet již před
vstupem do Programu, ale i organicky v průběhu Programu. Předpokladem pro postup
do některých fází Programu může být spolupráce Účastníků v týmech. Pokud Účastník nesplňuje
podmínky pro postup do další fáze Programu z důvodu nesplnění minimálního počtu členů týmu,
je v jeho zájmu, aby vytvořil tým s jinými Účastníky nebo přibral do svého týmu jiné osoby.
Vytvoření nového týmu, změna složení týmu nebo přibrání Účastníků či jiných osob do týmu
podléhá předchozímu schválení ze strany StartUp VŠEM. V případě, že se má členem týmu stát
osoba, která nebyla Účastníkem, bude StartUp VŠEM požadovat, aby taková osoba vyslovila
souhlas se Smluvní dokumentací Programu a případně podepsala Smlouvu s Vyhlašovateli.

1.4.

Vyzyvatelé
Vyzyvatelem může být společnost, profesní a oborová organizace, sdružení či jiný subjekt,
který veřejně deklaruje závazek plnění Cílů udržitelného rozvoje nebo svou činností dokazuje
závazek k udržitelnému podnikání.
Vyzyvatelem se stává subjekt, jenž podepsal s Vyhlašovateli Memorandum o spolupráci,
které upravuje pravidla a podmínky vzájemné spolupráce mezi Vyhlašovateli a Vyzyvatelem.

1.5.

Cíle Programu
Cílem Programu je nalezení řešení jednoho nebo více společenských problémů, které by vedlo
k dosažení některého z níže uvedených cílů trvale udržitelného rozvoje stanovených v Agendě
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pro udržitelný rozvoj 2030 přijaté 193 členskými státy Organizace spojených národů (OSN)
na summitu o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015:
SDG 1 Konec chudoby / No poverty
SDG 3 Zdraví a kvalitní život / Good health and well-being
SDG 4 Kvalitní vzdělání / Quality education
SDG 5 Rovnost mužů a žen / Gender equality
SDG 8 Důstojná práce a ekonomický růst / Decent work and economic growth
SDG 10 Méně nerovností / Reduced inequalities
SDG 11 Udržitelná města a komunity / Sustainable cities and communities
SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba / Responsible consumption and production
2.

Výzvy

2.1.

Příprava Výzvy
Výzvy musí mít jasně definovaný společenský problém a potřebnost řešení. Výzva může spočívat
v řešení problému v dané organizaci Vyzyvatele, v odvětví Vyzyvatele, ve společnosti obecně,
avšak s primárním dopadem na obyvatele České republiky.
Vyzyvatel připraví návrh výzvy k řešení jednoho nebo více společenských problémů popsaných
v čl. 1.5 Podmínek. Při přípravě návrhu výzvy použije Vyzyvatel formulář k popisu výzvy dostupný
na vyžádání od Vyhlašovatelů.
Výzva bude přijata do Programu okamžikem jejího schválení ze strany Vyhlašovatelů (dále jen
„Výzva“)

2.2.

Uveřejnění Výzev
Vyhlašovatelé uveřejní Výzvy na adrese www.akceleratorvsem.cz. Výzvy budou pro Program
ročník 2018/2019 uveřejňovány v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

2.3.

Komunikace Výzev Účastníkům
Na komunikaci Výzev se budou společně podílet Vyhlašovatelé, Asociace společenské
odpovědnosti, o.p.s., IČO: 014 67 115, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5
(Impact Hub Praha), zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. O 1565 (dále jen „Asociace“) a Vyzyvatel, který Výzvu připravil.
Výzvy budou Vyzyvatelé prezentovat i osobně v rámci workshopů pořádaných Vyhlašovateli,
o jejichž konání budou Účastníci informováni na webových stránkách Programu:
www.akceleratorvsem.cz a na profilech Vyhlašovatelů na sociálních sítích.
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2.4.

Podání Návrhu řešení
Po podání přihlášky mohou Účastníci do Programu podávat návrhy řešení společenských
problémů, a to formou:
a)

návrhu, který reaguje na konkrétní Výzvu přijatou do Programu a uveřejněnou v souladu
s čl. 2.2 Podmínek na adrese www.akceleratorvsem.cz a bude zpracován dle zadání
uvedeného v příslušné Výzvě; nebo

b)

návrhu, který je zpracován nezávisle na vyhlášených Výzvách a předkládá řešení jednoho
nebo více společenských problémů popsaných v čl. 1.5 Podmínek;
(dále jen „Návrh řešení“)

Návrhy řešení mohou Účastníci podávat Vyhlašovatelům, a to elektronicky prostřednictvím
formuláře dostupného zde: www.akceleratorvsem.cz.
Termín pro podání Návrhů řešení bude pro Program ročník 2018/2019: 31. 12. 2018
2.5.

Náležitosti a povinné přílohy Návrhu řešení
Účastník je povinen uvést v Návrhu řešení mimo jiné identifikační a kontaktní údaje všech členů
týmu, kteří se podíleli na zpracování Návrhu řešení a přiložit následující přílohy:
Jednostránková prezentace návrhu řešení, která bude obsahovat:






Název výzvy a/nebo vazba na SDG
Vztah týmu k řešení/oblasti řešení
Cíl řešení
Popis řešení
Představení týmu

Videomedailonek s videem o délce maximálně 5 minut s následujícím obsahem:



2.6.

Představení řešení
Představení motivace k řešení
Představení týmu

Přijetí Návrhu řešení do Programu
Do Programu bude přijat návrh řešení Výzvy, který:
(i)

byl podán Účastníky řádně přihlášenými do Programu;

(ii) obsahuje identifikační údaje a kontaktní údaje Účastníků a povinné přílohy podle čl. 2.5
Podmínek.
Okamžikem podání Návrhu řešení, který splňuje náležitosti stanovené v tomto čl. 2.6 Podmínek,
je Návrh řešení přijat do Programu.
V případě, že nebude Návrh řešení obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo bude
obsahovat zjevné vady, budou se Vyhlašovatelé snažit Účastníka/tým, který podal Návrh řešení,
na tyto nedostatky upozornit a umožnit mu úpravu nebo doplnění Návrhu řešení.
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3.

Výběr Účastníků do StartUp Camp

3.1.

Hodnocení Návrhů řešení
Návrhy řešení budou hodnoceny porotou složenou ze zástupců Vyhlašovatelů, Vyzyvatelů
a dalších odborníků v oblastech relevantních pro téma výzev a udržitelného rozvoje
a udržitelného podnikání (dále jen „Porota“). Členy Poroty vybere StartUp VŠEM a jména členů
uveřejní na adrese: www.akceleratorvsem.cz.

3.2.

Výběr Účastníků do StartUp Campu
Porota vybere podle Návrhů řešení přijatých do Programu až 30 Účastníků/týmů, kteří postoupí
do fáze StartUp Camp. Porota bude při výběru Účastníků/týmů do fáze StartUp Camp
zohledňovat především:
(i)

Novost řešení
Návrh přináší nový přístup k řešení výzvou definovaného problému. Používá např. nástroje,
které fungují v jiných odvětvích v novém kontextu, přistupuje k řešení problému již ve fázi
jeho vzniku a navrhuje preventivní opatření, nebo mění postavení a chování cílových skupin
tak, aby dlouhodobě daný problém nevznikal.

(ii) Soulad s výzvou a realizovatelnost
Návrh řeší problém, který definuje Výzva a z návrhu je zřejmé, že Účastník ví, jaké kroky
vedou k jeho realizaci, případně, co k jeho realizaci potřebuje.
(iii) Motivace Účastníka/ týmu Účastníků
Návrh předkládají lidé, kteří mají k dané oblasti řešení osobní a/nebo profesní vztah
a projevili motivaci k účasti v Programu.
O výběru bude StartUp VŠEM informovat Účastníky na e-mailové adresy, které uvedli v rámci
svých přihlášek podle čl. 1.2 Podmínek.
4.

Fáze StartUp Camp

4.1.

Popis fáze StartUp Camp
Účastníci/týmy, jejichž Návrhy řešení budou na základě rozhodnutí Poroty podle čl. 3.2
Podmínek vybrány k postupu do dalších fází Programu, se zúčastní fáze StartUp Camp.
Cílem fáze Programu StartUp Camp je: Naučit se pracovat s nápadem, umět odprezentovat
nápad, umět překlopit nápad v projekt s jasným projektovým plánem, postavit základní tým,
získat maximum možných informací, dat a znalostí k oblasti, které se týká Výzva, vědět, co jsou
Cíle udržitelného rozvoje, co jsou principy udržitelného podnikání a jak se používají v praxi firem.
Kapacita: až 30 přihlášených nápadů po 1-2 účastnících v týmu.
Doba realizace: leden 2019.
Doba trvání fáze StartUp Camp: 4 týdny, z toho 6 dnů školení a 2-4 hodiny mentoringu / týden
/ tým.

4.2.

Výběr Účastníků do fáze Inkubace
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Z Účastníků, kteří projdou fází Programu StartUp Camp vybere Porota až 15 Účastníků/týmů,
kteří postoupí do fáze Programu Inkubace. Porota bude při výběru postupujících
Účastníků/týmů zohledňovat především plnění cílů Fáze StartUp Camp a dále rovněž:
(i)

Sociální inovačnost
Projekt je sociální inovací, pokud stávající sociální nebo společenský problém řeší novým
a efektivnějším způsobem nebo definuje nový společenský problém, pro který navrhuje
řešení. Tato část vyžaduje důkladnou přípravu a znalost trhu. Nechceme produkty balit
do jinak barevných krabiček, nechceme ani košíky plné různých produktů s novým názvem,
nechceme laciné kopie toho, co jinde možná funguje a u nás by tudíž mohlo také. Chceme
řešení, která budou stavět na skutečných potřebách lidí, budou empatická a jejich přínos
pro lidi budou Účastníci i lidé samotní popsat.

(ii) Sociální a ekonomická udržitelnost
Projekt je udržitelný, pokud je v souladu s Cíli udržitelného rozvoje. Za produkt či službu
by měl být na trhu ochoten zákazník zaplatit a současně by produkt a služba měl svým
používáním vytvářet společenskou změnu, prostě prokazatelně zlepšovat lidem život.
(iii) Tým
Na projektu pracuje tým alespoň dvou lidí, kteří věří tomu, co dělají, jsou ochotní věnovat
svůj čas rozvoji projektu, naslouchat, učit se a vytvářet kolem projektu síť lidí a znalostí.
5.

Fáze Inkubace

5.1.

Popis fáze Inkubace
Vzhledem k tomu, že od fáze Inkubace bude Účastníkům/týmům poskytována podpora, zázemí
a budou se moci účastnit vzdělávacích akcí, bude podmínkou účasti na fázi Inkubace a případné
účasti na dalších fázích Programu podpis Smlouvy mezi Účastníky a Vyhlašovateli.
Fáze Programu Inkubace navazuje na StartUp Camp a vstupují do ní pouze ty Účastníci/týmy,
kteří se rozhodli na projektu pracovat intenzivně a minimálně po dobu 3 měsíců.
Cíle Fáze Programu Inkubace: aby Účastník/tým jasně popsal a evidencí podložil problém, který
řeší, aby popsal produkt/službu, zákazníky a další stakeholdery, aby znal distribuční kanály,
aby měl finanční plán, marketingový plán a business plán. Součástí Fáze Programu Inkubace
je i validace produktu, tedy testování se zákaznickými skupinami a neustálá revize produktu.
Workshopy: v rámci inkubační části v počtu 4.
Přednášky / Q&As: v rámci inkubační části v počtu 6.
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Mentoring a konzultace v oblastech: Obchodní strategie, finanční plánování, průzkum trhu,
Marketing & Promotion, plánování produkce, firemní organizace, webové stránky, plánování
& design, principy udržitelného podnikání, v rozsahu 40 hodin / měsíc / projektový tým.
Coworking, v rámci kterého je zajištěno pro 2-3 členy projektového týmu sdílené pracovní místo
včetně doplňkových služeb (StartUp VŠEM) v rozsahu 80 hodin / měsíc / projektový tým.
Coworkingové prostory jsou na adrese StartUp VŠEM, Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5.
Kapacita: až 15 projektových týmů po 2-3 Účastnících v týmu.
Doba realizace: únor– duben 2019.
Doba trvání fáze Inkubace: 3 měsíce, z toho 4 školení, 6 přednášek a 40 hodiny mentoringu
a konzultací / měsíc / tým.
5.2.

Výběr Účastníků/týmů do fáze Akcelerace
Z Účastníků/týmů, kteří projdou fází Programu Inkubace vybere Porota až 10 Účastníků/týmů,
kteří postoupí do fáze Programu Akcelerace. Porota bude při výběru postupujících
Účastníků/týmů zohledňovat především plnění cílů Fáze Inkubace a dále rovněž:
(i)

Zralost Business plánu
Business plán by měl ještě před začátkem podnikání nebo uvedením produktu, služby nebo
procesu do života prozradit, za jakých podmínek je projekt životaschopný a jaká jsou úskalí
do budoucna. Business plán je živý dokument a Porota bude zohledňovat, jak komplexně
je zpracovaný (tj. jestli obsahuje to, co se od business plánu očekává) a jakým způsobem byl
vytvořen. Důležité je, aby to nebyl business plán psaný jen od stolu, ale odžitý v praxi.

(ii) Pokrok v testování produktu s cílovými skupinami a Vyzyvatelem
A o tom to vlastně všechno je: Účastníci/týmy testují, vracejí se zpět ve svých úvahách,
zpochybňují stereotypy. Porota bude hodnotit také to, jak se Účastníci/týmy vypořádali
s testováním a oslovováním zákazníků a dalších partnerů.
(iii) Rozvoj týmu
Vzhledem k tomu, že je celý Program je o Účastnících a pro Účastníky, chtějí Vyhlašovatelé,
abyste se Účastníci/týmy při práci na projektech posunuli jako lidé i odborníci. Ve fázi
Inkubace se bude hovořit i o tom, v jakých kompetencích u sebe Účastníci/týmy vnímají
posun.
6.

Fáze Akcelerace

6.1.

Popis fáze Akcelerace
Fáze Akcelerace navazuje na fázi Inkubace a vstupují do ní pouze ty týmy, které prokázaly,
že jejich business plán je životaschopný a že udrží pohromadě i celý svůj tým nejméně po dobu
dalších 3 měsíců.
Cíle Fáze Akcelerace: urychlení rozvoje business plánů prostřednictvím aktivizačních modulů
zaměřených na obchodní dovednosti a znalosti, které posunou plány blíž realizaci. Rozvoj
schopností vedení, řízení, plánování a schopnosti definovat potřeby s ohledem na rozvoj týmu.
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Workshopy v rámci fáze Akcelerace v rozsahu 18 dnů, tj. 3 dny na každý modul:


Modul A: Proč jsem v podnikání a co to znamená udržitelné podnikání? - Vize a postup
k dosažení cíle.



Modul B: Být vlastním šéfem – Management k dosažení obchodních cílů



Modul C: Nalezení a udržení zákazníků – Pochopení propagačních nástrojů, jejich využití
v podnikání.



Modul D: Jak může moje firma fungovat lépe a s pozitivním dopadem na společnost? Identifikace příležitosti pro inovace v podnikání.



Modul E: Správa peněz – Finanční situace a ziskovost podnikání.



Modul F: Prodej za účelem dosažení zisku – Využití prodejních modelů.

Mentoring a konzultace v rozsahu: 16 hodin / měsíc / projektový tým. Peer review (pravidelná
setkání řešitelů, výměny názorů, informace o pokroku v realizaci) v rozsahu dle potřeby.
Coworking: zajištění sdílených pracovních míst pro 2-3 členy projektového týmu včetně
doplňkových služeb (StartUp VŠEM) v rozsahu 80 hodin / měsíc / projektový tým. Coworkingové
prostory jsou na adrese StartUp VŠEM, Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5.
Kapacita: až 10 projektových týmů po 2-3 účastnících v týmu
Doba realizace: květen–červenec 2019
Doba trvání fáze Akcelerace: 3 měsíce, z toho 18 školení, 16 hodin mentoringu a konzultací /
měsíc / tým.
6.2.

Výběr Účastníků/týmů do fáze Podnikání
Fáze Akcelerace je zakončena konferencí, na které vystoupí Vyzyvatelé a Účastníci/týmy, kteří
se zapojili do fáze Akcelerace. Na konferenci Účastníci/týmy prezentují svůj produkt
Vyzyvatelům a potenciálním zákazníkům.
Z Účastníků, kteří projdou fází Programu Akcelerace vybere Porota až 5 Účastníků/týmů,
kteří postoupí do fáze Programu Podnikání. Porota bude při výběru postupujících týmů hodnotit:
(i) Připravenost produktu
Produkt prošel opakovaným testováním v reálných situacích s cílovými skupinami /
zákazníky. Minimální funkční produkt je připravený k uvedení na trh, do praxe. Existuje
odladěný business plán, marketingová a komunikační strategie a kolem produktu existuje
znalostní báze a síť podporovatelů a odborníků
(ii) Ekonomický a sociální dopad
Na konci Akcelerace musí mít Účastníci / týmy naprosto přesnou představu o tom, jaká je
ekonomická udržitelnost jejich produktu v optimistické a pesimistické variantě,
pojmenované potřeby v oblasti fundraisingu a současně mít popsaný sociální dopad
produktu a způsob jeho měření.
(iii) Připravenost týmu
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Účast v poslední části Programu má smysl jen pro ty Účastníky / týmy, které se rozhodli
produkt uvést na trh jako vlastní podnikatelskou činnost nebo pro ty, kteří si vyjednali
podmínky přenosu produktu do organizace Vyzyvatele či jiné organizace a jsou tudíž
připraveni na intenzivní spolupráci v rámci implementace.
7.

Fáze Podnikání

7.1.

Popis fáze Podnikání
Cíle Fáze Podnikání: škálování ekonomické hodnoty i sociálních dopadů podnikatelských
záměrů, zamyšlení se nad tím, jak rozšířit produkt do celého odvětví, na další zákaznické skupiny,
do nových geografických podmínek a hledání cest, jak zvýšit sociální dopad produktu a tento
dopad měřit a ideálně i monetizovat, protože to jsou hodnoty, které budou zajímat nejen
investory a strategické partnery.
Projektové týmy budou podporovány pomocí následujících aktivit:
1.

Poradenství (obchodní, podnikové poradenství, online marketing, sociální média,
zákaznická zkušenost) v rozsahu 16 hodin / měsíc / projektový tým.

2.

Mentoring v rozsahu 16 hodin / měsíc / projektový tým.

3.

Představení záměrů investorům a strategickým partnerům

Coworking: zajištění sdílených pracovních míst pro 2-3 členy projektového týmu včetně
doplňkových služeb (StartUp VŠEM) v rozsahu 80 hodin / měsíc / projektový tým. Coworkingové
prostory jsou na adrese StartUp VŠEM, Nárožní 2600/9A, 15800 Praha 5.
Kapacita: až 5 projektových týmů po 2-3 účastnících v týmu.
Doba realizace: srpen až říjen 2019.
Doba trvání: 3 měsíce, z toho 32 hodin mentoringu a konzultací / měsíc / tým.
8.

Obecné podmínky Programu

8.1.

Informace poskytované Účastníkům
Po celou dobu trvání Programu je účastníkům k dispozici komunitní manažer, který koordinuje
průběh jednotlivých fází Programu, propojuje Účastníky s Vyzyvateli, s mentory, konzultanty
a dalšími partnery. Současně zajišťuje i interní komunikaci v rámci všech projektových týmů.
Po celou dobu trvání Programu mají možnost Účastníci konzultovat své projektové záměry
se zástupci Vyzyvatelů a Vyhlašovatelů.
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8.2.

Vyloučení přezkumu rozhodnutí Vyhlašovatelů a Poroty
Žádná rozhodnutí Vyhlašovatelů a/nebo Poroty, zejména rozhodnutí o postupu Účastníků/týmů
do dalších fází Programu nebo o jejich vyloučení z Programu, nemusí obsahovat odůvodnění
a nepodléhají přezkumu. Vyhlašovatelé a/nebo Porota mohou rozhodnout tak, že do Programu
nebo jeho další fáze nevyberou žádné Účastníky/týmy. Účastníci/týmy vstupují do Programu
s vědomím, že na vstup do Programu, na účast v něm ani na další postup v jeho rámci nemají
právní nárok.

8.3.

Vyloučení Účastníků/týmů
Vyhlašovatelé mají právo kdykoliv vyloučit Účastníka/tým z Programu, a to zejména v případě
porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo ze Smluvní dokumentace Programu.
Vyloučený Účastník/tým nemá v takovém případě právo na jakoukoliv kompenzaci.

8.4.

Zrušení Programu
Vyhlašovatelé mají právo Program kdykoliv dočasně přerušit nebo jej ukončit, přičemž
Účastníkům/týmům tím nevzniká vůči Vyhlašovatelům jakýkoliv nárok.

8.5.

Finanční příspěvek
Účastníci, jejichž Návrh řešení byl vybrán do Programu, mohou od Vyzyvatele obdržet finanční
příspěvek na náhradu nákladů spojených s účastí v Programu, jehož výše se může pohybovat
v rozmezí od 5.000 Kč do 10 000 Kč. Finanční příspěvek může být poskytnut jen některým
Účastníkům (např. jen těm, jejichž Návrh řešení byl zpracován dle konkrétní Výzvy) nebo nemusí
být Účastníkům poskytnut vůbec a na jeho vyplacení nemají Účastníci právní nárok.

9.

Ochrana osobních údajů Účastníků

9.1.

Zpracování osobních údajů
Účastník bere na vědomí, že StartUp VŠEM bude na základě účasti Účastníka v Programu
zpracovávat jeho osobní údaje za účelem řádné administrace Programu a účasti Účastníka na
něm, což zahrnuje zpracování osobních údajů zejména za účelem zajištění administrativy
Programu, poskytování podpory a služeb Účastníkovi v rámci Programu, vyhodnocení
jednotlivých fází Programu a povinné archivace a výkaznictví v rámci administrativy dotace
dle pravidel ESF OPZ.
Správcem osobních údajů Účastníka je StartUp VŠEM s.r.o., IČO: 048 96 297, se sídlem Nárožní
2600/9a, Stodůlky, 158 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. C 255053.
V rámci zpracování osobních údajů bude správce zpracovávat zejména následující osobní údaje
Účastníka:


identifikační údaje;



obsah Návrhu řešení a Přihlášky dle Pravidel;



výstupy jednotlivých fází Programu;



fotografie;



představení Účastníka jako člena týmu;
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účetní doklady.

Osobní údaje Účastníka budou zpracovány automatizovaně i manuálně zaměstnanci StartUp
VŠEM.
Osobní údaje mohou být v rámci zpracování v nezbytném rozsahu zpřístupněny dalším níže
uvedeným subjektům:
a)

Vysoké škole a Vyzyvatelům v rozsahu nezbytném pro účely administrativy Programu.

b)

Porotě v nezbytném rozsahu (tj. zejména identifikace členů týmu a výstupy z dané fáze
Programu) pro zajištění vyhodnocování jednotlivých fází Programu.

c)

Ministerstvu práce a sociálních věcí a kontrolním orgánům rozsahu vyplývajícím z pravidel
ESF OPZ.

d)

Veřejnosti v rámci sjednané účasti na propagaci a PR aktivitách Programu (tj. zejména
fotografie, informace o Návrhu řešení, představení týmu a další údaje specifikované v rámci
organizace příslušné PR akce).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádnou administraci Programu, zpracování osobních
údajů probíhá bez souhlasu Účastníka v souladu se zákonem a legislativou Evropské Unie.
9.2.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou mít Vyhlašovatelé uloženy po celou dobu trvání ročníku Programu, kterého
se Účastník účastní a po jeho skončení dále po dobu vyplývající z pravidel ESF OPZ.

9.3.

Práva Účastníka k osobním údajům
Účastník má právo požadovat od StartUp VŠEM přístup k jeho osobním údajům (zejména právo
na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů,
jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Platnost a účinnost
Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich podpisu oběma Vyhlašovateli.
10.2. Změna Programu
Vyhlašovatelé jsou oprávněni kdykoliv změnit podmínky Programu, a to zveřejněním jejich
upravené verze na adrese: www.akceleratorvsem.cz. O takové změně budou Vyhlašovatelé
informovat Účastníky na e-mailové adresy, které uvedli do svých přihlášek podle čl. 1.2
Podmínek.
10.3. Smluvní dokumentace Programu
Tyto Podmínky jsou součástí Smluvní dokumentace Programu. Subjekty podílející se nebo
účastnící se na Programu jsou povinny se seznámit se Smluvní dokumentací Programu, která
je pro ně závazná.
10.4. Náklady a odpovědnost
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Všechny subjekty podílející se nebo účastnící se na Programu vstupují do Programu dobrovolně,
na vlastní náklady a odpovědnost. Nevyplývá-li z těchto Podmínek nebo ze Smluvní
dokumentace Programu něco jiného, nemají účastníci ani jiné subjekty právo na jakoukoliv
finanční kompenzaci vůči Vyhlašovatelům.
Vyhlašovatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo organizační chybu, která
vznikla v rámci Programu a neodpovídají za jakékoliv náklady vzniklé subjektům podílejícím
se nebo účastnícím se na Programu.
V Praze dne 10. září 2018

V Praze dne 10. září 2018

StartUp VŠEM s.r.o.
Jan Kadeřábek, jednatel

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Jitka Valášková, statutární ředitelka
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