PRAVIDLA SOUT ŽE LADY BUSINESS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRO ROK 2018
Vyhlášení sout že:
Registrace p ihlášek:
Ukončení nominací osob:
Vyhlášení výsledk :

03. 04. 2018
03. 04. 2018 – 30. 09. 2018
03. 09. 2018
podzim 2018

1. P EDM T SOUT ŽE
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. íjna 117, 702 18 Ostrava (dále též „vyhlašovatel soutěže“)
vyhlašuje soutěž „Lady Business Moravskoslezského kraje“ pro rok 2018. Organizátorem soutěže
je Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Podrobné informace o soutěži, včetně podmínek účasti a p ihlašovacího formulá e, jsou k dispozici
na internetových stránkách www.ladybusiness.cz. Dotazy budou zodpovězeny na tel: 731 505 949
nebo na durajova@arr.cz.

2. PODMÍNKY ÚČASTI, P EDM T HODNOCENÍ
2.1 Kategorie podnikatelky, živnostnice
Soutěže jsou oprávněny účastnit se ženy – podnikatelky, živnostnice, které:
-

jsou starší 18 let,
jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti (50% podíl a více) nebo podnikají
na základě živnostenského oprávnění, a to nejméně po dobu 2 let,
p edmět podnikání nerozhoduje,
mají sídlo/místo podnikáni na území Moravskoslezského kraje,
jsou trestně bezúhonné,
nemají žádné dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotným pojišťovnám,
aktivně působí ve vedení podnikatelského subjektu v hodnoceném období,
hlásící se jako soutěžící za jeden konkrétní podnikatelský subjekt/živnost, ke kterému se
budou vztahovat všechny relevantní hodnocené údaje.

2.2 Kategorie nezisková organizace
Soutěže jsou oprávněny účastnit se ženy, které:
-

působí ve vedení neziskové organizaci, nebo ji založily a vedou, a to nejméně 2 roky,
jsou starší 18 let,
p edmět činnosti neziskové organizace nerozhoduje sídlo neziskové organizace je na území
Moravskoslezského kraje,
jsou trestně bezúhonné,
nezisková organizace, kterou zastupují musí mít některou z těchto právních forem: spolek,
obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond,
nemají žádné dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.

Výše uvedené skutečnosti p ihlášené stvrzují vyplněním online čestného prohlášení, která jsou
p ílohou č. 3 a 4 těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ově it způsobilost p ihlášené
podnikatelky/podnikatelského subjektu/neziskové organizace a požádat o poskytnutí dodatečných
podkladů pro ově ení souladu s pravidly soutěže.
Soutěže se nemohou účastnit zástupkyně partnerů a členky poroty a podnikatelka/podnikatelský
subjekt, který se v p edchozím ročníku soutěže Lady Business umístil na 1. místě (ostatní
podnikatelky/podnikatelské subjekty z p edchozích ročníků se soutěže účastnit mohou).

P edmětem hodnocení jsou podnikatelské úspěchy a p ímý – pozitivní dopad na společnost.
Hodnocení bude probíhat ve dvou kategoriích.
-

kategorie podnikatelky a živnostnice – hodnocení všech soutěžících proběhne na základě
subjektivního hodnocení sledovaných oblastí. Hodnocení provádí jednotliví členové hodnotící
komise.

-

kategorie neziskové organizace – hodnocení všech soutěžících proběhne na základě
subjektivního hodnocení sledovaných oblastí. Hodnocení provádí jednotliví členové hodnotící
komise

P esný výčet subjektivních kritérií a způsob hodnocení je uveden ve t etí části tohoto dokumentu.
3. HODNOCENÍ
Hodnocení proběhne na základě posouzení subjektivních kritérií. Údaje, které budou p edmětem
hodnocení, budou poskytnuty v rámci p ihlášky, organizátor soutěže si vyhrazuje právo tyto údaje
ově it. Hodnocení provádí jednotliví členové hodnotící komise.
Po ukončení p íjmu p ihlášek proběhne hodnocení všech p ihlášených soutěžících
z Moravskoslezského kraje. Výstupem bude číselné obodování jednotlivých p ihlášek, které určí
po adí soutěžících. Vítězkou se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.
Na slavnostním vyhlášení budou p edstaveny p ihlášené soutěžící a bude vyhlášena jedna vítězka
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soutěže na každou kategorii.
Vyhlášení vítězky proběhne na slavnostním večeru v íjnu 2018. Konečné výsledky hodnocení jsou
neměnné a nelze se proti nim odvolat.
Subjektivní kritéria:
-

-

-

-

-

Podnikatelský p íběh (0-5 bodů): kritérium se zamě í na podnikatelský p íběh/ či p íběh
neziskové organizace hodnocené soutěžící, tedy na vývoj podnikatelského subjektu/neziskové
organizace od samotné ideje vzniku až k současnému stavu úspěšně fungující
firmy/neziskové organizace.
Originalita podnikatelského/neziskového záměru (0-5 bodů): v kritériu se bude hodnotit
originalita
podnikatelského/neziskového
záměru,
tedy
zvolená
oblast
podnikatelských/neziskových aktivit včetně specifik v této oblasti a originalita ešení vedoucích
k co nejefektivnějším výsledkům daného subjektu.
Strategická orientace podnikatelského/neziskového subjektu (0-5 bodů): bude hodnoceno,
zda má podnikatelský subjekt/nezisková organizace jasně definovanou strategii a nakolik se
mu da í plnění této strategie, také bude hodnocen její obsah.
Použití moderních technologií (0-5 bodů): bude hodnoceno, zda se soutěžící snaží prosazovat
nové metody nebo technologie vhodné pro její činnosti (nap . on line marketing apod.)
Důraz na vzdělávání a progresivní metody ízení (0-5 bodů): podstatou tohoto kritéria bude
zhodnocení oblastí vzdělávání a metod ízení. V oblasti vzdělávání se bude hodnotit, jaký
důraz je věnován vzdělávání zaměstnanců a také jaký důraz klade na své vzdělávání sama
hodnocená soutěžící. Druhou oblastí hodnocení tohoto kritéria budou metody ízení
podnikatelského/neziskového subjektu, které hodnocená soutěžící uplatňuje, jaký důraz klade
na tyto metody a zda tyto metody pat í k metodám progresivním.
Aktivity podnikatelského subjektu/neziskové organizace na zahraničních trzích (0-5 bodů):
v tomto kritériu se bude hodnotit, na kolik zahraničních trhů dodává podnikatelský subjekt své
výrobky nebo služby, s kolika zahraničními partnery podnikatelský spolupracuje a jestli
podnikatelský subjekt spolupracuje s agenturou CzechTrade, p ípadně jinými agenturami

Organizátor soutěže si zároveň vyhrazuje právo snížit počet soutěžících účastnících se finálového
večera v p ípadě, že by se do soutěže p ihlásilo více než 20 subjektů za každou kategorii. Výběr soutěžících, které budou
pozvány na slavnostní vyhlášení se bude ídit počtem dosažených bodů.

1

2

-

podporujícími export. V p ípadě neziskové organizace se hodnotí, jak a s kolika zahraničními
subjekty spolupracují.
Společenský p ínos soutěžící a podnikatelského subjektu/neziskové organizace pro
Moravskoslezský kraj/společenská odpovědnost podnikatelského subjektu/neziskové
organizace (0-5 bodů): v kritériu se hodnotí společenský p ínos p edevším ve vztahu
k Moravskoslezskému kraji, tedy dobrovolné zapojení a zodpovědné chování v sociálních a
ekologických oblastech v každodenních činnostech a operacích podnikatelského
subjektu/neziskové organizace. Hodnotit se také bude zapojení do Asociace společenské
odpovědnosti a dalších asociací s obdobným charakterem zaměření.

Každé subjektivní kritérium bude ohodnoceno jednotlivě každým členem hodnotící komise. Následně
bude u každé soutěžící a každého kritéria stanoveno konečné bodové hodnocení tohoto kritéria tím
způsobem, že bude provedeno aritmetické zprůměrování bodového hodnocení všech hodnotitelů.
Výsledek u každého kritéria se tak bude pohybovat v rozmezí 0 až 5 bodů, celkově je možné získat
v subjektivních kritériích maximálně 35 bodů. Subjektivní kritéria mají v celkovém hodnocení váhu
100%.
Na slavnostním vyhlášení budou p edstaveny všechny finalistky a pro každou kategorii bude
vyhlášena vítězná soutěžící, která získá v součtu nejvyšší počet bodů. V p ípadě shodného počtu
bodů o vítězce rozhodne vyšší dosažená hodnota v subkritériu p ínos podnikání pro Moravskoslezský
kraj.
Každá soutěžící na prvním místě obdrží 100 000 Kč od vyhlašovatele soutěže (částka je p ed
zdaněním).
4. HODNOTÍCÍ KOMISE
Složení hodnotící komise soutěže je navrženo ze zástupců Moravskoslezského kraje, Agentury pro
regionální rozvoj, a.s. a dalších partnerských organizací.
Statutární editel Agentury pro regionální rozvoj, a.s.
Zástupce Moravskoslezského kraje – náměstek hejtmana
Zástupkyně Českomoravské asociace podnikatelek
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2016
Zástupkyně za podnikatelskou sféru Moravskoslezského kraje
5. CENA PRO VÍT ZKU
Vítězka v kategorii ženy, které podnikají, obdrží titul „Lady Business Moravskoslezského kraje podnikatelka“ pro rok 2018 a zároveň se stane patronkou dalšího ročníku soutěže v této kategorii.
Vítězka obdrží také finanční odměnu ve výši 100 000,- Kč. Tato odměna je určená pro samotnou
vítězku této kategorie, nikoli pro obchodní společnost.
Vítězka v kategorii ženy, které založily nebo vedou neziskovou organizaci, obdrží titul „Lady Business
Moravskoslezského kraje – nezisková organizace“ pro rok 2018 a zároveň se stane patronkou dalšího
ročníku soutěže v této kategorii. Vítězka obdrží také finanční odměnu ve výši 100 000,- Kč. Tato
odměna je určena pro samotnou vítězku této kategorie, nikoli pro neziskovou organizaci.
Poskytnutí daru bude podmíněno splněním podmínek vyplývajících z Na ízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis a poskytnutím součinnosti s oceněnou firmou ve smyslu § 3a zákona č.
215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti ve ejné podpory a o změně zákona o podpo e
výzkumu a vývoje, v platném znění.
P edání cen proběhne na území Moravskoslezského kraje na podzim 2018. P esné datum bude
stanoveno nejpozději do 31. srpna 2018.
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6. P IHLÁŠKA
P ihláška, podmínky soutěže a všechny nezbytné p ílohy k vyplnění jsou zve ejněny na stránkách
soutěže www.ladybusiness.cz. Soutěžící vyplňuje online p ihlášku dle p íslušné kategorie (p íloha č. 1
pro kategorii podnikatelky, p íloha č. 2 pro kategorii nezisková organizace), dále potvrzuje online
čestné prohlášení (p íloha č. 3 pro kategorii podnikatelky, p íloha č. 4 pro kategorii nezisková
organizace). Každá registrovaná účastnice rovněž p ikládá – on line nahrává svůj životopis. Termín
na vyplnění online p ihlášky včetně všech p íloh–je stanoven do 30.09.2018 do 12:00 hodin.
Soutěžící může být rovněž nominována jinou osobou, nominační formulá je k dispozici online na
stránkách www.ladybusiness.cz (viz p íloha č. 5). Nominované ženě bude zaslán informativní e-mail
od pově eného zaměstnance ARR s upozorněním na možnost p ihlášení se do soutěže Lady
Business Moravskoslezského kraje 2018. Rozhodnutí o účasti bude na zvážení nominované osoby.
Kontaktní osoba: Ing. Anna Durajová, durajova@arr.cz, tel. 731 505 949.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ
Organizátor soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících uvedené v p ihlášce do soutěže (zejména
jméno, p íjmení, titul, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu a telefon a pracovní pozici či funkci
soutěžící)
pro účely organizace, uskutečnění a propagace soutěže „Lady Business
Moravskoslezského kraje“. Správcem těchto osobních údajů je Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se
sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, kontaktní osobou je Ing. Anna
Durajová. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy s účastníkem, plnění
právních povinností správce vůči orgánům ve ejné moci a ochrana oprávněných zájmů organizátora a
Moravskoslezského kraje. Oprávněnými zájmy organizátora a Moravskoslezského kraje jsou ochrana
jejich práv v p ípadě sporu s účastníkem soutěže. Soutěžící má právo požadovat od organizátora
soutěže p ístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na opravu nep esných údajů a na výmaz
těchto údajů. Poskytnutí osobních údajů vyplněním p ihlášky do soutěže je nezbytnou podmínkou pro
účast v soutěži. V p ípadě porušení práva na ochranu osobních údajů má soutěžící právo podat
stížnost u dozorového ú adu, kterým je v České republice Ú ad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz). Podrobnou úpravu práv soutěžící jako subjektu údajů stanoví Obecné na ízení o
ochraně osobních údajů – zejm. čl. 12 až 22 Na ízení (EU) 2016/679 – GDPR.
Registrovaná soutěžící souhlasí s poskytnutím údajů uvedených v p ihlášce a jejích p ílohách
subjektům, které jsou oficiálními partnery této akce, a kte í je mohou až do odvolání využívat k
nabízení výrobků a služeb, informování o svých akcích a službách a jako souhlas se zasíláním
obchodních sdělení elektronickými prost edky (zejména e-mail, SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004
Sb. Oficiální partne i budou uvedeni na internetových stránkách soutěže.
8. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit, pozastavit či zrušit, a to bez udání
důvodů a bez náhrady. Veškeré tyto změny budou uvedeny na internetové stránce
www.ladybusiness.cz.
Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžící v p ípadě, že zjistí, nebo bude mít
oprávněné podez ení na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby.
Organizátor soutěže si zároveň vyhrazuje právo vyloučit soutěžící, které nesplní podmínky účasti
soutěže uvedené v bodě dvě těchto pravidel.
Nedílnou součástí těchto pravidel jsou:
-

p íloha č. 1 (P ihláška do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 pro kategorii
podnikatelka),
p íloha č. 2 (P ihláška do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2018 pro kategorii
nezisková organizace),
p íloha č. 3 (Čestné prohlášení pro obchodní společnost),
p íloha č. 4 (Čestné prohlášení pro fyzickou osobu),
p íloha č. 5 (Čestné prohlášení pro kategorii nezisková organizace),
p íloha č. 6 (Formulá pro nominaci Lady Business Moravskoslezského kraje 2018).

4

P íloha č. 1: P ihláška do sout že Lady Business Moravskoslezského kraje 2018
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELCE/OSOB SAMOSTATN VÝD LEČN
ČINNÉ
Jméno a p íjmení, titul:
Email:
Mobil:
Počet let v podnikání:

INFORMACE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU/ OSOB SAMOSTATN VÝD LEČN
ČINNÉ
Název podnikatelského subjektu:
IČO:
Adresa podnikatelského subjektu:
Právní forma podnikatelského subjektu:
Telefon:
Mail:
Webové stránky:
Rok založení obchodní společnosti/datum zahájení podnikání:
Počet zaměstnanců:

Vztah sout žící x podnikatelský subjekt (níže uveďte Váš vztah k podnikatelskému subjektu,
ve kterém působíte, tzn. počet let, funkce, obchodní podíl)

Ve vedení podnikatelského subjektu působím od roku:
V podnikatelském subjektu zastávám funkci:
Obchodní podíl ve společnosti (vyplní obchodní společnost):

Podnikatelský subjekt působí v oblasti (vyberte z následujících možností, lze zaškrtnout více
variant):
☐ Ekonomické služby (nábor zaměstnanců, servisní služby, správa nemovitostí, odborné poradenské
služby, reklama)
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☐ Komunikace (telekomunikace, sítě)
☐ Spotřební zboží
☐ Energetika (elektrárenské a plynárenské podniky, vodárny)
☐ Zábavní průmysl (média, tisk)
☐ Ubytovací a stravovací služby, volný čas
☐ Internet
☐ Přírodní vědy (biotechnologie, medicínská technika, léčiva)
☐ Výroba (automobilový průmysl, průmyslové výrobky, elektronika)
☐ Nemovitosti/stavebnictví (reality, developerské aktivity, bytová výstavba, investice)
☐ Maloobchod a velkoobchod
☐ Technologie (software, počítače a související technika)
☐ Vzdělávání
☐Jiné (specifikujte Váš obor podnikání)

P edstavení podnikatelského subjektu:
Popište vznik, současnou podnikatelskou činnost, možnosti rozvoje do budoucna (1 500 - 2 000
znaků).

DALŠÍ INFORMACE O PODNIKÁNÍ
Jaký je Váš podnikatelský p íběh? (popište podnikatelský příběh od ideje založení podnikatelského
subjektu až po současný stav – max. 1500 znaků).

V čem je Vaše podnikání originální? (originalita podnikatelského záměru vzhledem ke zvolené
oblasti podnikatelských aktivit včetně specifik v této oblasti a originalita řešení vedoucích k co
nejefektivnějším výsledkům podnikatelského subjektu – max. 1500 znaků)

Na co se jako podnikatelský subjekt orientujete? (popište Vaši podnikatelkou strategii a její plnění
– max. 1500 znaků).
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Jaké moderní technologie ve svém podnikání používáte? (popište, zda a jak prosazujete nové
metody, zavádíte technologie pro svou činnost, jak je realizován marketing a podobně – max. 1500
znaků).

ídíte Vaše podnikání dle specifické/vlastní metody? Jaké? (např. popis uplatňované metody
řízení, důraz na řízení, progres – max. 1500 znaků).

Věnujete se i dalšímu rozvoji svých zaměstnanců, sebevzdělávání? Jak? (např. důraz
podnikatelského subjektu kladený na vzdělávání zaměstnanců, Vaše vzdělávání – max. 1500 znaků).

Uveďte aktivity Vašeho podnikatelského subjektu na zahraničních trzích (např. na kolik
zahraničních trhů dodává podnikatelský subjekt své výrobky nebo služby, s kolika zahraničními
partnery podnikatelský subjekt spolupracuje, jestli spolupracuje s agenturami podporujícími export
a podobně – max. 1500 znaků).

Uveďte společenský p ínos podnikatelského subjektu pro Moravskoslezský kraj (např.
dobrovolné zapojení a zodpovědné chování v sociálních a ekologických oblastech v každodenních
činnostech a operacích podnikatelského subjektu, zapojení do Asociace společenské odpovědnosti a
dalších asociací s obdobným charakterem zaměření a podobně – max. 1500 znaků).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Uveďte případné další skutečnosti, které se týkají Vašich podnikatelských aktivit a nezapadají do
předchozích částí (max. 1500 znaků).

Povinné P ÍLOHY
Životopis
Čestné prohlášení pro obchodní společnosti/fyzické osoby

Soutěžící zakliknutím potvrzujícího pole potvrzuje souhlas s pravidly soutěže „Lady Business
Moravskoslezského kraje 2018“.

V………..

Dne………

Podpis …………………..
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Vyplněná p ihláška, včetně p íloh bude nahrána do digitálního uložiště využívaného
Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.
Pro p ípad jakýchkoliv
durajova@arr.cz.

dotazů

kontaktujte

Annu

Durajovou:

731 505

949,
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P íloha č. 2: P ihláška do sout že Lady Business Moravskoslezského kraje 2018
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSOB ZASUPUJICI NEZISKOVOU ORGANIZACI
Jméno a p íjmení, titul:
Email:
Mobil:
Počet let působení v neziskovém sektoru:

INFORMACE O NEZISKOVE ORGANIZACI
Název neziskové organizace:
IČO:
Adresa neziskové organizace:
Právní forma neziskové organizace:
Telefon:
Mail:
Webové stránky:
Rok založení neziskové organizace:
Počet zaměstnanců:

Vztah sout žící x nezisková organizace (níže uveďte Váš vztah k neziskové organizaci, ve
které působíte, tzn. počet let, funkce, popis činností)

Ve vedení neziskové organizace působím od roku:
V neziskové organizaci zastávám funkci:
Stručný popis mé činnosti ve výše uvedené neziskové organizaci:

Nezisková organizace působí v oblasti (vyberte z následujících možností, lze zaškrtnout více
variant):
☐ Ekonomické služby (nábor zaměstnanců, servisní služby, správa nemovitostí, odborné poradenské
služby, reklama)
☐ Komunikace (telekomunikace, sítě)
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☐ Spotřební zboží
☐ Energetika (elektrárenské a plynárenské podniky, vodárny)
☐ Zábavní průmysl (média, tisk)
☐ Ubytovací a stravovací služby, volný čas
☐ Internet
☐ Přírodní vědy (biotechnologie, medicínská technika, léčiva)
☐ Výroba (automobilový průmysl, průmyslové výrobky, elektronika)
☐ Nemovitosti/stavebnictví (reality, developerské aktivity, bytová výstavba, investice)
☐ Maloobchod a velkoobchod
☐ Technologie (software, počítače a související technika)
☐ Vzdělávání
☐Jiné (specifikujte Váš obor podnikání)

P edstavení neziskové organizace:
Popište vznik, současný stav neziskové organizace, její možnosti rozvoje do budoucna (1 500 - 2 000
znaků).

DALŠÍ INFORMACE O NEZISKOVÉ ČINNOSTI
Jaký je Váš p íběh vztahující se k neziskové činnosti? (popište Váš příběh od ideje založení
neziskové organizace až po současný stav, případně od převzetí vedení neziskové organizace až po
současnost – max. 1500 znaků).

V čem je činnost Vaší neziskové organizaci originální? (originalita neziskového záměru
vzhledem ke zvolené oblasti neziskových aktivit včetně specifik v této oblasti a originalita řešení
vedoucích k co nejefektivnějším výsledkům podnikatelského subjektu – max. 1500 znaků)
Čemu se jako nezisková organizace věnujete? (popište Vaši strategii a její plnění – max. 1500
znaků).

Jaké moderní technologie ve své neziskové činnost používáte? (popište, zda a jak prosazujete
nové metody, zavádíte technologie pro svou činnost, jak je realizován marketing a podobně – max.
1500 znaků).
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ídíte neziskovou organizaci dle specifické/vlastní metody? Jaké? (např. popis uplatňované
metody řízení, důraz na řízení, progres – max. 1500 znaků).

Věnujete se i dalšímu rozvoji svých zaměstnanců, sebevzdělávání? Jak? (např. důraz
podnikatelského subjektu kladený na vzdělávání zaměstnanců, Vaše vzdělávání – max. 1500 znaků).

Spolupracuje Vaše nezisková organizace se zahraničními subjekty? V p ípadě, že ano,
uveďte, o jaký typ spolupráce se jedná. (např. zahraniční partnerství, spolupráce na zahraničních
projektech a podobně – max. 1500 znaků).

Uveďte společenský p ínos Vaší neziskové organizace pro Moravskoslezský kraj (např.
dobrovolné zapojení a zodpovědné chování v sociálních a ekologických oblastech v každodenních
činnostech a operacích neziskové organizace, zapojení do Asociace společenské odpovědnosti a
dalších asociací s obdobným charakterem zaměření a podobně – max. 1500 znaků).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Uveďte případné další skutečnosti, které se týkají Vašich neziskových aktivit a nezapadají do
předchozích částí (max. 1500 znaků).

Povinné P ÍLOHY
Životopis
Čestné prohlášení pro osobu zastupující neziskovou organizaci

Soutěžící zakliknutím potvrzujícího pole potvrzuje souhlas s pravidly soutěže „Lady Business
Moravskoslezského kraje 2018“.

V………..

Dne………

Podpis …………………..
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Vyplněná p ihláška, včetně p íloh bude nahrána do digitálního uložiště využívaného
Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.
Pro p ípad jakýchkoliv
durajova@arr.cz.

dotazů

kontaktujte

Annu

Durajovou:

731 505

949,
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P íloha č. 3: Čestné prohlášení pro obchodní společnosti

Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
Osoba:
Jméno/Název/Obchodní společnost:………………………………………………………………
Adresa/Sídlo:
………………………………………………………………………..
Kontaktní tel.:
……………………. e-mail: ……………………………………….
IČ/DIČ:
………………………………
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. společnost nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení
rozpočtové kázně, atd.).
2. společnost není v likvidaci ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
3. společnost není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční
ízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ešení (insolvenční
zákon);
4. na majetek společnosti nebyl prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání,
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání;
5. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
ádu, ani proti mně není vedeno exekuční ízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního
ádu;
6. jsem nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin podvodu, podplácení, účasti
na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou
činnost.
P ípadné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím organizátorovi soutěže.
V………………………………….. dne:………………………………………………..
Jméno a p íjmení podnikatelky: ……………………………………………………………
Podpisem potvrzuji body 5 a 6.
Podpis:………………………………………………

V………………………………….. dne:………………………………………………..
Jméno a p íjmení osoby oprávněné jednat jménem společnosti: ……………………………
Podpisem potvrzuji body 1 až 4.
Podpis:………………………………………………
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P íloha č. 4: Čestné prohlášení pro fyzickou osobu

Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
Osoba:
Jméno/Název fyzické osoby:………………………………………………………………
Adresa/Sídlo:
………………………………………………………………………..
Kontaktní tel.:
……………………. e-mail: ……………………………………….
IČ/DIČ:
………………………………
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení
rozpočtové kázně, atd.).
2. nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční ízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ešení (insolvenční zákon);
3. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl
zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991
Sb., o konkursu a vyrovnání;
4. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
ádu, ani proti mně není vedeno exekuční ízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního
ádu;
5. jsem nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin podvodu, podplácení, účasti
na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou
činnost.
P ípadné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím organizátorovi soutěže.
V………………………………….. dne:………………………………………………..
Jméno a p íjmení podnikatelky: ……………………………………………………………

Podpis:………………………………………………
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P íloha č. 5: Čestné prohlášení pro osobu zastupující neziskovou organizaci

Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti
Osoba:
Jméno/Název neziskové organizace:………………………………………………………………
Adresa/Sídlo:
………………………………………………………………………..
Kontaktní tel.:
……………………. e-mail: ……………………………………….
IČ/DIČ:
………………………………
Prohlašuji, že k níže uvedenému dni:
1. nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za
porušení rozpočtové kázně, atd.).
2. nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční ízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ešení (insolvenční
zákon);
3. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl
zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č.
328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání;
4. není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního ádu, ani proti mně není vedeno exekuční ízení dle zákona č. 120/2001
Sb., exekučního ádu;
5. jsem nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin podvodu, podplácení, účasti
na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou
nezákonnou činnost.
P ípadné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím organizátorovi soutěže.
V………………………………….. dne:………………………………………………..
Jméno a p íjmení: ……………………………………………………………

Podpis:………………………………………………
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P íloha č. 6: Formulá pro nominaci Lady Business Moravskoslezského kraje 2018
Jméno a p íjmení osoby, kterou chci
nominovat*
Telefonní číslo nominované*
Email nominované*
Webové stránky nominované*
Moje kontaktní údaje (jméno, p íjmení,
telefon)
Odůvodnění nominace:

*povinné položky
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