PRAVIDLA SOUTĚŽE LADY BUSINESS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRO ROK 2019
Vybfáš_hí siutěž_:
R_acstr[]_ jřcbfáš_e:
Ueihč_hí higch[]í isi\:
Vybfáš_hí výsf_^eů:

10. 04. 2019
10. 04. 2019 – 22. 09. 2019 (do 23:59)
09. 09. 2019
říd_h 2019

1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Mir[vseisf_zseý er[d, s_ sí^f_g 28. řídh[ 117, 702 18 Ostr[v[ (^áf_ též „vybf[šiv[t_f siutěž_“) vybf[šud_
siutěž „Lady Business Mir[vseisf_zseébi er[d_“ jri rie 2019. Ora[hczátir_g siutěž_ je sjif_čhist
Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, a.s.
Pi^ri\hé ch`irg[]_ i siutěžc, vč_thě ji^gíh_e úč[stc [ jřcbf[šiv[]íbi `irgufář_, jsou k dispozici
na cht_rh_tivý]b stráheá]b www.ladybusiness.cz. Dit[zy \u^iu zi^jivěz_hy h[ tel: 731 653 527 nebo
na sandova@msid.cz.

2. PODMÍNKY ÚČASTI, PŘEDMĚT HODNOCENÍ
2.1 Kategorie M[h[ž_re[
Siutěž_ dsiu ijrávhěhy úč[sthct se ž_hy-g[h[ž_rey, et_ré:

-

-

jsou st[rší 18 f_t,
g[dí trv[fé \y^fcště h[ úz_gí Mir[vseisf_zseébi er[d_,
jsou tr_sthě \_zúbihhé,
jůsi\í v i\]bi^hí sjif_čhistc h_\i su\d_etu ji^hce[dí]íg h[ záef[^ě žcvhist_hseébi ijrávhěhí
s gíst_g ji^hceáhí h_\i jrivizivhiu h[ úz_gí Mir[vseisf_zseébi er[d_, jřcč_gž:
o h_dsiu ivfá^[dí]í isi\iu téti sjif_čhistc ^f_ § 74 [ hásf. záeih[ i i\]bi^hí]b
eirjir[]í]b
nebo
o žcvhist_hseé ijrávhěhí h_hí vedeno h[ dgéhi siutěží]í g[h[ž_rey,
jř_^gět ji^hceáhí d_ fc\ivifhý,
jůsi\í h[ ^[hé jizc]c v_ `uhe]c g[h[ž_rey [f_sjiň 2 roky (do d[t[ jřcbfáš_hí s_ ^i siutěž_) a
záriv_ň ří^í týg h_dgéhě 5 z[gěsth[h]ů,
jůsi\í na pozici v_ stř_^híg čc vyššíg g[h[a_g_htu, i\ir říz_hí d_ fc\ivifhý,
se bfásí d[ei siutěží]í z[ d_^_h eiheréthí ji^hce[t_fseý su\d_et, e_ et_régu s_ \u^iu vzt[biv[t
vš_]bhy r_f_v[hthí bi^hi]_hé ú^[d_.

2.2 Kategorie Výdcg_čhá studentka
Siutěž_ dsiu ijrávhěhy úč[sthct s_ ž_hy-studentka, et_ré:
-

-

jsou st[rší 18 let,
v ^i\ě ji^áhí jřcbfášey stu^udí v jr_z_hčhíg * ^_hhíg stu^cu h[ stř_^hí šeif_, stř_^hí i^\irhé
šeif_, vyšší i^\irhé šeif_, vysieé šeif_, ^ietirseég stu^cu h[ šeif_, [ ti vž^y s_ sí^f_g na
úz_gí Mir[vseisf_zseého kraje
dsiu tr_sthě \_zúbihhé a
^isábfy v určctég i\iru * čchhistc výdcg_čhé výsf_^ey (i\ir * čchhist d_ fc\ivifhá). J_^há s_
z_dgéh[ o:
o z[jid_hí ^i jrid_etů, [ ti c g_zchári^hí]b,
o ju\fce[čhí čchhist,
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o
o
o
o
o
o

vystujiváhí h[ eih`_r_h]í]b,
ira[hcziváhí výzh[ghý]b [e]í,
[etcvct[ h[ si]cáfhí]b sítí]b,
i\^rž_hí výzh[ghý]b i]_hěhí,
vytviř_hí hivébi jri^uetu,
vf[sthí ji^hce[t_fseá čchhist.

Výš_ uv_^_hé seut_čhistc jřcbfáš_hé isi\y jitvrzudí vyjfhěhíg online č_sthébi jribfáš_hí na webu
www.ladybusiness.cz, které d_ rivhěž jřífib[gc č. 3 [ č. 4 tě]bti jr[vc^_f. Ora[hczátir siutěž_ sc
vybr[zud_ jrávi ivěřct zjůsi\cfist jřcbfáš_hé osoby [ jižá^[t i jiseythutí ^i^[t_čhý]b ji^ef[^ů pro
ivěř_hí siuf[^u s jr[vc^fy siutěž_.
Siutěž_ s_ h_gibiu úč[sthct zástujeyhě j[rth_rů [ čf_hey jirity.
3. HODNOCENÍ
Pi ueihč_hí jřídgu jřcbfáš_e jri\ěbh_ bi^hi]_hí vš_]b jřcbfáš_hý]b siutěží]í]b, et_ré sjfňudí ji^gíhey
siutěž_. Hi^hi]_hí jri\ěbh_ h[ záef[^ě jisiuz_hí su\d_etcvhí]b erctércí. Ú^[d_, et_ré budou hodnoceny,
budou poskytnuty v jřcbfášce. Ora[hczátir siutěž_ sc vybr[zud_ jrávi tyti ú^[d_ ivěřct. Hi^hi]_hí
jrivá^í d_^hitfcví čf_hivé bi^hití]í eigcs_.
Su\d_etcvhí erctérc[ – e[t_airc_ M[h[ž_re[:
-

-

-

-

Pri`_shí cesta (0-5 \i^ů): erctércug s_ z[gěří h[ jří\ěb g[h[ž_rey, tedy na d_dí jri`_shí vývid,
^is[ž_hé úsjě]by, d[e h[ stáv[dí]í jizc]c, t[e h[ ^[fší]b jizc]í]b, h[ et_rý]b v_ své jri`_shí
e[rcéř_ siutěží]í jůsi\cf[.
Str[t_ac]eá vize g[h[ž_rey (0-5 \i^ů): \u^_ bi^hi]_hi, z^[ gá g[h[ž_re[ d[shiu vczc [
strategii, nakolik se dí ^[ří jfhěhí téti str[t_ac_, d[eýg zjůsi\_g jřcsjívá e ]_feivé vczc [
strategii firmy. Hi^hi]_h[ \u^_ rivhěž vcz_ [ str[t_ac_ g[h[ž_rey do budoucna (1-3 roky).
Piužctí gi^_rhí]b jistujů/sgěrů/jri]_sů v říz_hí `crgy/ús_eu (0-5 \i^ů): \u^_
bi^hi]_hi, z^[ s_ siutěží]í sh[ží jris[ziv[t hivé g_ti^y/postupy nebo technologie vbi^hé
jri d_dí čchhistc (h[jř. z[dcštěhí hivý]b \_h_`ctů jrá]_ v jříj[^ě g[h[ž_rey HR, apod.).
Příhis jri ^[hiu firmu [ sjif_čhist (0 -10 \i^ů) – \u^_ bi^hi]_h jříhis g[h[ž_rey jri
firmu, v rág]c et_ré h[ jizc]c g[h[ž_rey jůsi\í. Dáf_ \u^iu bi^hi]_hy t[eé čchhistc
g[h[ž_rey, et_ré gěfy ^íey d_dígu jůsi\_hí v dané `crgě jizctcvhí vfcv h[ sjif_čhist.

U e[ž^é siutěží]í \u^iu d_^hitfcvá su\d_etcvhí erctérc[ i\i^iváh[ d_^hitfcvýgc čf_hy bi^hití]í eigcs_.
Dáf_ \u^iu s_čt_hy \i^y z[ e[ž^é erctércug [ hásf_^hě \i^y z[ vš_]bh[ erctérc[ ^ibrig[^y. Vítězeiu
\u^_ siutěží]í s h_dvyššíg jičt_g ^is[ž_hý]b \i^ů z[ vš_]bh[ erctérc[. V jříj[^ě sbi^hébi jičtu \i^ů
i vítěz]_ rizbi^h_ vyšší ^is[ž_há bi^hit[ v su\erctércu jříhis jri ^[hiu `crgu a spif_čhist.
Su\d_etcvhí erctérc[ – kategorie Výdcg_čhá stu^_hte[:
-

-

Cesta k ^is[ž_hí výdcg_čhý]b úsjě]bů (0-5 \i^ů): erctércug s_ z[gěří h[ jří\ěb studentky,
tedy na d_dí cestu k ^is[ž_hí výdcg_čhébi úsjě]bu.
Strategie a vize studentky (0-5 \i^ů): \u^_ bi^hi]_hi, z^[ gá d[shiu vczc a strategii (1-3
roky) v siuč[shistc [ d[eiu vczc [ str[t_acc gá ^i \u^iu]h[ i svég ^[fšíg jůsi\_hí, d[e h[ jifc,
e^_ ^isábf[ výdcg_čhý]b úsjě]bů, t[e t[eé v \u^iu]íg jri`_shíg žcvitě [ d[eé eriey jri
^is[ž_hí \u^iu]í vcz_ jfáhud_ čc v siuč[shé ^i\ě ji^hceá.
N_df_jší ^is[ž_hé výsf_^ey (0 – 10 \i^ů): bi^hi]_h[ \u^_ úsjěšhist stu^_htey v ^[hé
i\f[stc. Můž_ s_ d_^h[t h[jříef[^ i růzhá vítězství v ^[hé čchhistc, výzh[ghist i]_hěhí, atd.
C_fisjif_č_hseý jříhis (0 - 5 \i^ů) – \u^_ bi^hi]_h jříhis čchhistc stu^_htey pro
šeifu*i\_] čc gěsti*celou sjif_čhist.

U e[ž^é siutěží]í \u^iu d_^hitfcvá su\d_etcvhí erctérc[ i\i^iváh[ d_^hitfcvýgc čf_hy bi^hití]í eigcs_.
Dáf_ \u^iu s_čt_hy \i^y z[ e[ž^é erctércug [ hásf_^hě \i^y z[ vš_]bh[ erctérc[ ^ibrig[^y. Vítězeiu

2

\u^_ siutěží]í s h_dvyššíg jičt_g ^is[ž_hý]b \i^ů z[ vš_]bh[ erctérc[. V jříj[^ě sbi^hébi jičtu \i^ů
i vítěz]_ rizbi^h_ vyšší ^is[ž_há bi^hit[ v su\erctércu ]_fisjif_č_hseý jříhis.
Kih_čhé výsf_^ey bi^hi]_hí dsiu h_gěhhé [ h_fz_ s_ jritc hcg i^vif[t.
N[ sf[vhisthíg vybfáš_hí \u^iu jř_^st[v_hy jřcbfáš_hé siutěží]í [ \u^_ vybfáš_h[ d_^h[ vítěze[ siutěž_
h[ e[ž^iu e[t_aircc.1
4. HODNOTÍCÍ KOMISE
Hi^hití]í komise siutěž_ s_ sefá^á z_ zástuj]ů Mir[vseisf_zseébi kraje, sjif_čhistc Mir[vseisf_zseé
Investice a Development, a.s., vítěz_e jř_^]bizíbi ričhíeu siutěž_ a zástujeyhě Č_seigir[vseé
[si]c[]_ ji^hce[t_f_e [ g[h[ž_r_e.
Zástuj]_ Mir[vseisf_zseébi er[d_ – hágěst_e b_dtg[h[
St[tutárhí ř_^ct_f sjif_čhistc Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, [.s.
Zástujeyhě Č_seigir[vseé [si]c[]_ ji^hce[t_f_e [ g[h[ž_r_e
Vítěze[ siutěž_ L[^y Busch_ss MSK jri rie 2018 v e[t_aircc Pi^hce[t_fe[*žcvhisthc]_
Vítěze[ siutěž_ L[^y Busch_ss MSK jri rie 2018 v e[t_aircc N_zcseivá sjif_čhist

5.

CENA PRO VÍTĚZKU

Vítěze[ v kategorii M[h[ž_re[ i\^rží titul „L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ – M[h[ž_re[ pro rok
2019“.
Vítěze[ v kategorii Výdcg_čhá stu^_hte[ i\^rží tctuf „L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ –
Výdcg_čhá stu^_hte[ pro rok 2019“.
Vítěze[ e[ž^é e[t_airc_ záriv_ň i\^rží 100 000 Kč i^ vybf[šiv[t_f_ siutěž_ (částe[ d_ jř_^ z^[hěhíg).
Částe[ \u^_ úč_fivě vázáh[, [ ti t[eti:
-

Voucher v bi^hitě 30.000 Kč h[ vz^ěfáv[]í [etcvcty (jiseythuti Mir[vseisf_zseýg chiv[čhíg
centrem Ostrava, a.s.)
Voucher v bi^hitě 30.000 Kč h[ [etcvcty siuvcs_dí]í s_ zf_jš_híg cg[a_ vítězey (eiheréthí
jiseytiv[t_f \u^_ urč_h ira[hczátir_g siutěž_)
O^gěh[ v_ výšc 40.000,- Kč \u^_ jiužct[ výbr[^hě d[ei ^[r h[ tyti úč_fy:
 h[ v_ř_dhě jrisjěšhé úč_fy, t_^y jrávhc]eé isi\ě, d_dígž záef[^híg jisfáhíg h_hí
^is[biváhí zcseu, [f_ et_rá d_ z[gěř_h[ h[ ^is[biváhí i\_]hébi \f[b[, [ ti z_dgéh[ v_
`irgě: sjif_e, i\_]hě jrisjěšhá sjif_čhist, h[^[]_, h[^[čhí `ih^, úst[v, jřísjěveivá
ira[hcz[]_ zřcziv[há stát_g h_\i úz_ghě s[gisjrávhýg ]_fe_g, ]íre_v [
há\iž_hseá sjif_čhist.


a/nebo

`yzc]eýg isi\ág, et_ré dsiu jižcv[t_fc část_čhébi h_\i jfhébi chv[fc^híbi ^ů]bi^u
h_\i dsiu h_zf_tcfýgc ^ětgc závcsfýgc h[ jéčc dché isi\y, [ ti h[ z^r[vithc]eé
jristř_^ey, h[ r_b[\cfct[čhí [ eigj_hz[čhí jigů]ey [ h[ g[d_t_e ush[^ňudí]í těgti
isi\ág vz^ěfáhí [ z[ř[z_hí ^i z[gěstháhí.

D[r gusí \ýt jiseythut h[ záef[^ě jís_ghé ^[riv[]í sgfiuvy ^f_ i\č[hseébi záeihíeu. Vítěze[ d_
jivchh[ ^ifižct jiseythutí ^[ru ^i 10 gěsí]ů i^ ^[t[, e^y \u^_ vítěz]_ i^_sfáh[ i^gěh[ h[ úč_t.
Př_^áhí ]_h jri\ěbh_ h[ úz_gí Mir[vseisf_zseébi er[d_ na podzim 2019. Př_shé ^[tug \u^_ st[hiv_hi
h_djiz^ědc ^i eih]_ září 2019.
6.

PŘIHLÁŠKA

1

Organizátor soutěže si zároveň vyhrazuje právo snížit počet soutěžících účastnících se finálového
večera v případě, že by se do soutěže přihlásilo více než 20 subjektů za každou kategorii. Výběr soutěžících, které budou
pozvány na slavnostní vyhlášení, se bude řídit počtem dosažených bodů.
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Přcbfáše[, ji^gíhey siutěž_ [ vš_]bhy h_z\ythé jřífiby e vyjfhěhí dsiu zv_ř_dhěhy h[ w_\ivý]b
stráheá]b siutěž_ www.ladybusiness.cz. Siutěží]í vyjfňud_ online jřcbfášeu ^f_ jřísfušhé e[t_airc_
(jřífib[ č. 1 pro kategorii M[h[ž_re[, jřífib[ č. 2 jri e[t_aircc Výdcg_čhá stu^_hte[), ^áf_ potvrzuje online
č_sthé jribfáš_hí (jřífib[ č. 3 pro kategorii M[h[ž_re[, jřífib[ č. 4 jri e[t_aircc Výdcg_čhá stu^_hte[).
K[ž^á r_acstriv[há úč[sthc]_ rivhěž přcefá^á – on-line h[brává svůd žcvitijcs. T_rgíh h[ vyjfhěhí ihfch_
jřcbfášey vč_thě vš_]b jřífib–je stanoven do 22.09.2019 do 23:59 hodin.
Siutěží]í gůž_ \ýt rivhěž higchiváh[ dchiu isi\iu, higch[čhí `irgufář je k dispozici online na
stráheá]b www.ladybusiness.cz (viz jřífib[ č. 5). Nigch[]_ h_zh[g_há jřcbfáš_hí ^i siutěž_.
Nigchiv[hé ž_hě \u^_ z[sfáh ch`irg[tcvhí _-mail od jivěř_hébi z[gěsth[h]_ MSID s ujizirhěhíg h[
gižhist jřcbfáš_hí s_ ^i siutěž_ L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019. Rizbi^hutí i úč[stc
\u^_ h[ zváž_hí higchiv[hé isi\y.
Kiht[ethí osoba: Ing. H[h[ Š[h^ivá, sandova@msid.cz, tel. 731 653 527.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ora[hczátir siutěž_ zjr[]ivává isi\hí ú^[d_ siutěží]í]b uv_^_hé v jřcbfáš]_ ^i siutěž_ (z_dgéh[
dgéhi, jřídg_hí, tctuf, ^[tug h[riz_hí, \y^fcště, _-mailovou adresu, t_f_`ih [ jr[]ivhí jizc]c čc `uhe]c
siutěží]í) jri úč_fy ira[hcz[]_, useut_čhěhí [ jrij[a[]_ siutěž_ „L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi
er[d_“. Sjráv]_g tě]bti isi\hí]b ú^[dů d_ sjif_čhist Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, a.s., se
sí^f_g N[ Jíz^árhě 1245*7, Mir[vseá Ostr[v[, 702 00 Ostr[v[, eiht[ethí isi\iu d_ Ing. H[h[ Š[h^ivá.
Právhíg záef[^_g jri zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů d_ jfhěhí sgfiuvy s úč[sthíe_g, jfhěhí jrávhí]b
jivchhistí sjráv]_ vůčc iraáhůg v_ř_dhé gi]c [ i]br[h[ ijrávhěhý]b zádgů ira[hczátir[ [
Mir[vseisf_zseébi er[d_. Ojrávhěhýgc zádgy ira[hczátir[ [ Mir[vseisf_zseébi er[d_ dsiu i]br[h[
d_dc]b jráv v jříj[^ě sjiru s úč[sthíe_g siutěž_. Siutěží]í gá jrávi již[^iv[t i^ ira[hczátir[ siutěž_
jřístuj e isi\híg ú^[důg, et_ré s_ dí týe[dí, jrávi h[ ijr[vu h_jř_shý]b ú^[dů [ h[ výg[z tě]bti ú^[dů.
Piseythutí isi\hí]b ú^[dů vyjfhěhíg jřcbfášey ^i siutěž_ d_ h_z\ythiu ji^gíheiu jri úč[st v siutěžc.
V jříj[^ě jiruš_hí jráv[ h[ i]br[hu isi\hí]b ú^[dů gá siutěží]í jrávi ji^[t stížhist u ^izirivébi
úř[^u, et_rýg d_ v Č_seé r_ju\fc]_ Úř[^ jri i]br[hu isi\hí]b ú^[dů (www.uoou.cz). Podrobnou újr[vu
jráv siutěží]í d[ei su\d_etu ú^[dů st[hiví O\_]hé h[říz_hí i i]br[hě isi\hí]b ú^[dů – z_dg. čf. 12 [ž 22
N[říz_hí (EU) 2016*679 – GDPR.
Registrovaná siutěží]í siubf[sí s jiseythutíg ú^[dů uv_^_hý]b v jřcbfáš]_ [ d_dí]b jřífibá]b su\d_etůg,
et_ré dsiu i`c]cáfhígc j[rth_ry téti [e]_, [ et_ří d_ gibiu [ž ^i i^vifáhí využív[t e h[\íz_hí výri\eů [
sfuž_\, ch`irgiváhí i svý]b [e]í]b [ sfuž\á]b [ d[ei siubf[s s_ z[sífáhíg i\]bi^hí]b s^ěf_hí
_f_etrihc]eýgc jristř_^ey (z_dgéh[ _-g[cf, SMS) v_ sgysfu záeih[ č. 480*2004 S\. O`c]cáfhí j[rth_řc
\u^iu uv_^_hc h[ cht_rh_tivý]b stráheá]b siutěž_.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ora[hczátir siutěž_ sc vybr[zud_ jrávi e^yeifcv siutěž zgěhct, jiz[st[vct čc zrušct, [ ti \_z u^áhí ^ůvi^ů
[ \_z hábr[^y. V_še_ré tyti zgěhy \u^iu uv_^_hy h[ cht_rh_tivé stráh]_ www.ladybusiness.cz.
Ora[hczátir siutěž_ sc ^áf_ vybr[zud_ jrávi vyfiučct siutěží]í v jříj[^ě, ž_ zdcstí, h_\i \u^_ gít
ijrávhěhé ji^_zř_hí h[ sjá]báhí ji^vi^hébi d_^háhí z_ str[hy hěet_rébi z úč[sthíeů čc dché isi\y.
Ora[hczátir siutěž_ sc záriv_ň vybr[zud_ jrávi vyfiučct siutěží]í, et_ré h_sjfhí ji^gíhey úč[stc siutěž_
uv_^_hé v \i^ě ^vě tě]bti jr[vc^_f.
N_^ífhiu siučástí tě]bti jr[vc^_f dsiu:
-

jřífib[ č. 1 Přcbfáše[ ^i siutěž_ L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019 pro kategorii
M[h[ž_re[
jřífib[ č. 2 Přcbfáše[ ^i siutěž_ L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019 pro kategorii
Výdcg_čhá stu^_hte[
jřífib[ č. 3 Č_sthé jribfáš_hí pro e[t_aircc M[h[ž_re[
jřífib[ č. 4 Č_sthé jribfáš_hí jri e[t_aircc Výdcg_čhá stu^_hte[
jřífib[ č. 5 Firgufář jri higch[]c L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019
Přífib[ č. 6 Informace o zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů
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Přífib[ č. 1: Přcbfáše[ ^i siutěž_ L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019 (kategorie
M[h[ž_re[)
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MANAŽERCE
Jgéhi [ jřídg_hí, tctuf:
Trv[fé \y^fcště:
E-mail:
Mobil:

INFORMACE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU, VE KTERÉM MANAŽERKA PŮSOBÍ
Náz_v ji^hce[t_fseébi su\d_etu:
IČO:
Adresa ji^hce[t_fseébi su\d_etu:
Právhí `irg[ ji^hce[t_fseébi su\d_etu:
Telefon:
E-mail:
W_\ivé stráhey:
Rie z[fiž_hí i\]bi^hí sjif_čhisti*^[tug z[bád_hí ji^hceáhí:
Pič_t z[gěsth[h]ů:

Vztah siutěží]í x ji^hce[t_fseý subjekt (híž_ uv_ďt_ Váš vzt[b k ji^hce[t_fseégu su\d_etu, ve
et_rém jůsi\ít_, tzh. jič_t f_t, `uhe]_, i\]bi^hí ji^íf)
O\]bi^hí ji^íf v_ sjif_čhistc (vyjfhí se v jříj[^ě M[h[ž_rey jr[]udí]í v i\]bi^hí sjif_čhistc):
V ji^hce[t_fseém subjektu z[stávág `uhe]c:
Pič_t f_t v g[h[ž_rseé jizc]c v_ sjif_čhistc:
Pič_t isi\ v týgu, et_rý g[h[ž_re[ ří^í:

Pi^hce[t_fseý su\d_et jůsi\í v oblasti (vyberte z hásf_^udí]í]b gižhistí, fz_ z[šerthiut ví]_
variant):
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☐ Eeihigc]eé sfuž\y (há\ir z[gěsth[h]ů, s_rvcshí sfuž\y, sjráv[ h_givctistí, i^\irhé jir[^_hseé

sfuž\y, r_ef[g[)
☐ Kiguhce[]_ (t_f_eiguhce[]_, sítě)
☐ Sjitř_\hí z\iží
☐ Eh_ra_tce[ (_f_etrár_hseé [ jfyhár_hseé ji^hcey, vi^árhy)
☐ Zá\[vhí jrůgysf (gé^c[, tcse)
☐ U\ytiv[]í [ str[viv[]í sfuž\y, vifhý č[s
☐ Internet
☐ Příri^hí vě^y (\cit_]bhifiac_, g_^c]íhseá t_]bhce[, féčcv[)
☐ Výri\[ ([utigi\cfivý jrůgysf, jrůgysfivé výri\ey, _f_etrihce[)
☐ N_givctistc*st[v_\hc]tví (r_[fcty, ^_v_fij_rseé [etcvcty, \ytivá výst[v\[, chv_stc]_)
☐ Maloobchod a velkoobchod
☐ T_]bhifiac_ (si`tw[r_, jičít[č_ [ siuvcs_dí]í t_]bhce[)
☐ Vz^ěfáváhí
☐Jché (sj_]c`ceudt_ i\ir ji^hceáhí)

Př_^st[v_hí ji^hce[t_fseébi su\d_etu, v_ et_rég jůsi\íte:
Pijcšt_ vzhce a siuč[shiu ji^hce[t_fseiu čchhist (max. 1 500 zh[eů).

DALŠÍ INFORMACE O VAŠÍ ČINNOSTI
Jaká d_ Váš jri`_shí cesta?

Pijcšt_ jř_^]bizí jri`_shí jůsi\_hí [ž ji siuč[shý st[v, z[gěřt_ s_ z_dgéh[ h[ ^is[ž_hé úsjě]by h[ jř_^]bizí]b
jizc]í]b. Pijcšt_ h_dvětší úsjě]by v d_^hitfcvý]b _t[já]b v[ší jri`_shí e[rcéry, d[eá \yf[ ]_st[ a motivace k v[ší
siuč[shé g[h[ž_rseé jizc]c (uv_ďt_ h[jříef[^ d[eé jř_eážey [ \[rcéry dst_ gus_f[ jř_eih[t, v d[eé ^[fší i\f[stc dst_ s_
gus_f[ vz^ěf[t, h[ d[eý]b isi\histhích ]b[r[et_rcstceá]b dst_ gus_f[ h_dví]_ z[jr[]iv[t, atd.) – max. 3 000 zh[eů).

Pijcšt_ jůsi\_hí h[ siuč[shé g[h[ž_rseé jizc]c?
Prič dst_ sc v_ své e[rcéř_ vy\r[f[ `crgu [ ^[hiu jizc]c, h[ et_ré v siuč[shé ^i\ě jr[]ud_t_? Ci j[tří ^i v[šc]b
eigj_t_h]í? J[eé dsiu v[š_ h_dvětší úsjě]by h[ ^[hé jizc]c) – max. 3 000 zh[eů)
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J[eé gi^_rhí g_ti^y*jistujy*sgěry jiužívát_ jřc říz_hí ^[hébi ús_eu*i^\iru*i^^ěf_hí?
J_^há s_ h[jř. o z[dcštěhí hivý]b \_h_`ctů jrá]_ v jříj[^ě g[h[ž_rey HR, využctí gi^_rhí]b jristř_^eů IT jri v_^_hí
týgu h_\i jri eiguhce[]c s_ záe[zhíey, využctí hivý]b jizh[teů jřc gitcv[]c ji^říz_hý]b, [ji^.) – max. 3 000 zh[eů.

J[eá d_ v[š_ siuč[shá vcz_ [ str[t_ac_ [ vcz_ [ str[t_ac_ \u^iu]í v horizontu 1 – 3 roky?
Pijcšt_ siuč[shiu vczc [ str[t_acc, jijcšt_ d_dí jříhis e vczc [ str[t_acc `crgy, v_ et_ré jůsi\ít_. Pijcšt_ vczc [ str[t_acc
do budoucna – d[eé gát_ ]íf_, ]i vš_ ]b]_t_ v ji^hceu*v ^[hég ús_eu*^cvczc `crmy čc i\iru ^isábhiut nebo zgěhct –
max. 3000 zh[eů.

J[eý d_ váš jříhis jri ^[hiu `crgu?

Obi^hiťt_ svůd jříhis jri `crgu, v_ et_ré jůsi\ít_. J_^há s_ i jříhis v_ vš_]b i\f[st_]b – gůž_t_ zbi^hitct h[jř.
svůd jříhis e h[jfňiváhí ]ífů `crgy, zf_jš_hí ]bi^u `crgy čc i\]bi^hí]b*`ch[hčhí]b výsf_^eů, jřísjěv_e e_ zf_jš_hí
sjieid_histc čc gitcv[]_ z[gěsth[h]ů, [t^. Můž_t_ ^ijfhct r_f_v[hthí r_`_r_h]_ jijcsudí]í váš jříhis jri `crgu.
(max. 3 000 zh[eů).

J[eý d_ váš jříhis jri sjif_čhist?

Obi^hiťt_ svůd jříhis jri sjif_čhist. J_^há s_ o vfcv čchhistí h[ sjif_čhist (r_acih, gěsti, i\_] čc t[eé s[githý
obor) v rág]c híž `crg[ jůsi\í. J^_ i čchhistc, d_dc]bž r_[fcz[]c dst_ v_ `crgě jris[^cf[. N[jř. s_ gůž_ d_^h[t i
z[gěstháhí z^r[vithě jistcž_hý]b, jřísjěv_e h[ ]b[rct[tcvhí [e]_, r_[fcz[]_ [e]_ z[gěsth[h]ů s ]_fisjif_č_hseýg
dopadem, atd. Můž_t_ ^ijfhct r_f_v[hthí r_`_r_h]_ jijcsudí]í váš jříhis jri `crgu. – max. 3 000 zh[eů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Uv_ďt_ jříj[^hé ^[fší seut_čhistc, et_ré s_ týe[dí v[ší čchhistc [ h_z[j[^[dí ^i jř_^]bizí]b částí (g[x. 2
000 zh[eů).

POVINNÉ PŘÍLOHY
Žcvitijcs
Č_sthé jribfáš_hí

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
R_`_r_h]_ (v jříj[^ě zádgu fz_ ^ifižct r_`_r_h]_ i v[š_g jůsi\_hí i^ v[šc]b
h[^říz_hý]b*ji^říz_hý*eif_aů*i\č[hů)
Siutěží]í z[efcehutíg jitvrzudí]íbi jif_ jitvrzud_ siubf[s s jr[vc^fy siutěž_ „L[^y Busch_ss
Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019“ [ s_ zjr[]iváhíg isi\hí]b ú^[dů.
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V………..

Dh_………

Pi^jcs …………………..

Vyjfhěhá jřcbfáše[, vč_thě jřífib \u^_ h[bráh[ ^i ^cactáfhíbi ufižcště využív[hébi sjif_čhistí
Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, a.s.
Pri jříj[^ d[eý]beifcv ^it[zů kontaktujte H[hu Š[h^iviu: 731 653527, sandova@msid.cz.
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Přífib[ č. 2: Přcbfáše[ ^i siutěž_ L[^y Busch_ss Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019 (kategorie
Výdcg_čhá stu^_hte[)
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽÍCÍ
Jgéhi [ jřídg_hí, titul:
Email:
Mobil:
Pijcs výdcg_čhé čchhistc/projektu, se kterýg s_ ^i siutěž_ jřcbf[šudc:

INFORMACE O ŠKOLE, VE KTERÉ SOUTĚŽÍCÍ PŮSOBÍ
Náz_v šeify:
IČO:
Adresa:
Telefon:
Mail:
W_\ivé stráhey:
Vzt[b siutěží]í x instituce:
O\ir [ ričhíe stu^c[:

DALŠÍ INFORMACE O ČINNOSTI
Jaký je Váš jří\ěb i ^is[ž_hí výdcg_čhý]b úsjě]bů?
Pijcšt_ svůd jří\ěb, et_rý v_^f e tigu, ž_ dst_ ^isábf[ výdcg_čhý]b úsjě]bů. Z[gěřt_ s_ h[jříef[^ na z[čátey stu^c[,
gyšf_heu h[ jrid_et čc čchhistc, d[eé jř_eážey dst_ gus_f[ jř_eih[t, v d[eý]b i\f[st_]b dst_ s_ gus_f[ vz^ěf[t, na
d[eý]b isi\histhí]b ]b[r[et_rcstceá]b dst_ gus_f[ h_dví]_ z[jr[]iv[t, [t^.) – max. 3 000 zh[eů.

J[eé dsiu Vágc h_df_jší ^is[ž_hé výsf_^ey?
Pijcšt_ své h_df_jší výsf_^ey v_ své čchhistc, et_rý]b dst_ ^isábf[ (zgcňt_ t[eé jistuj i^ jičát_čhí gyšf_hey [ž ji
realizaci, jř_eiháhí jř_eáž_e, číg dst_ \yf[ ibi^hi]_h[, z^[ v čchhistc jier[čud_t_, [t^.) Pijcšt_ výzh[ghist [
^ůf_žctist v[ší čchhistc [ d_dí vfcv. M[x. 3000 zh[eů.
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J[eá d_ v[š_ siuč[shá vcz_ [ str[t_ac_ [ vcz_ [ str[t_ac_ \u^iu]í v horizontu 1 – 3 roky? Pijcšt_
sviu siuč[shiu vczc [ str[t_acc, jijcšt_ d_dí jříhis e rozvoji oblasti, v híž dst_ ^isábf[ výdcg_čhý]b úsjě]bů. Pijcšt_
vizi a strategii do budoucna – kde se ]b]_t_ ^ist[t [ č_bi ]b]_t_ ^isábhiut. J[eé gát_ ]íf_, ]i vš_ ]b]_t_ v ^[hé
i\f[stc ^isábhiut čc zgěhct, jříj. z^[ s_ ]b]_t_ téti i\f[stc věhiv[t h_\i gát_ ]íf_ v dché i\f[stc. J[eé eriey
k ^is[ž_hí v[ší vcz_ ji^hceát_ h_\i jfáhud_t_. J[eý gát_ vzir a ci vás gitcvud_. – g[x. 3000 zh[eů.

J[eý d_ váš jříhis ]_fisjif_č_hseý jříhis?
Obi^hiťt_ d[eý vfcv gá čchhist, v híž dst_ výdcg_čhá jri šeifu*i\_] čc gěsti*]_fiu sjif_čhist, jříj[^hě jijcšt_ ^[fší
čchhistc, et_ré ]_fisjif_č_hseý jříhis g[dí. max. 3000 zh[eů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Uv_ďt_ jříj[^hé ^[fší seut_čhistc, et_ré s_ týe[dí V[šc]b [etcvct [ h_z[j[^[dí ^i jř_^]bizí]b částí (g[x.
1500 zh[eů).

POVINNÉ PŘÍLOHY
Žcvitijcs
Č_sthé jribfáš_hí

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
R_`_r_h]_ (v jříj[^ě zádgu fz_ ^ifižct r_`_r_h]_ i v[š_g jůsi\_hí)
Siutěží]í z[efcehutíg jitvrzudí]íbi jif_ jitvrzud_ siubf[s s jr[vc^fy siutěž_ „L[^y Busch_ss
Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019“ [ s_ zjr[]iváhíg isi\hí]b ú^[dů.

V………..

Dh_………

Pi^jcs …………………..

Vyjfhěhá jřcbfáše[, vč_thě jřífib \u^_ h[bráh[ ^i ^cactáfhíbi ufižcště využív[hébi sjif_čhistí
Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, a.s.
Pri jříj[^ d[eý]beifcv ^it[zů eiht[etudt_ H[hu Š[h^iviu: 731 653 527, sandova@msid.cz.
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Přífib[ č. 3: Č_sthé jribfáš_hí jri e[t_aircc M[h[ž_re[

Č_sthé jribfáš_hí i \_z^fužhistc [ \_zúbihhistc
Osoba:
Jgéhi [ jřídg_hí:
……………………………………………………………………………………………..
Trv[fé \ydfcště g[h[ž_rey: ………………………………………………………………………………………….
Náz_v sjif_čhistc, v_ et_ré d[ei g[h[ž_re[ jůsi\íg: …………………………………………………..
IČ*DIČ `crgy:
………………………………………………………………………………………………
Adresa firmy:
………………………………………………………………………………………………
Kiht[ethí t_f.:
……………………. e-g[cf: …………………………………………………………………
Pribf[šudc, ž_ e híž_ uv_^_hégu ^hc:
1. sc h_ds_g vě^ig[, ž_ `crg[, v híž jůsi\íg záv[zey vůčc iraáhůg státhí sjrávy, s[gisjrávy
[ z^r[vithíg jidcšťivhág ji fbůtě sjf[thistc (z_dgéh[ ^[ňivé h_^ijf[tey [ j_háf_,
h_^ijf[tey h[ jidcsthég [ h[ j_háf_ h[ v_ř_dhé z^r[vithí jidcštěhí, h[ jidcsthég [ h[ j_háf_
h[ si]cáfhí z[\_zj_č_hí [ jřísjěveu h[ státhí jifctceu z[gěsth[histc, i^vi^y z[ jiruš_hí
rizjičtivé eázhě, [t^.).
2. sc h_ds_g vě^ig[, ž_ `crg[, v híž jůsi\íg d_ v újadku, v brizí]íg új[^eu, čc d_ proti hí
v_^_hi chsifv_hčhí říz_hí v_ sgysfu záeih[ č. 182*2006 S\., i új[^eu [ zjůsi\_]b d_bi
ř_š_hí (chsifv_hčhí záeih); nebo je sjif_čhist v fcevc^[]c v_ sgysfu záeih[ č. 90*2012 S\., i
i\]bi^hí]b eirjir[]í]b
3. sc h_ds_g vě^ig[, ž_ h[ g[d_t_e `crgy, v híž jůsi\íg \yf jribfáš_h eiheurz, \yfi jitvrz_hi
hu]_hé vyrivháhí, \yf z[gíthut hávrb h[ jribfáš_hí eiheurzu jri h_^ist[t_e g[d_teu, ^f_
záeih[ č. 328*1991 S\., i eiheursu [ vyrivháhí;
4. h_hí jritc ghě v_^_h výeih rizbi^hutí ^f_ záeih[ č. 99*1963 S\., i\č[hseébi siu^híbi
řá^u, [hc jritc ghě h_hí v_^_hi _x_eučhí říz_hí ^f_ záeih[ č. 120*2001 S\., _x_eučhíbi řá^u;
5. jsem h_\yf[ jr[vigi]hě i^siuz_h[ z[ tr_sthý čch ji^vi^u, ji^jfá]_hí, úč[stc
na zfičchhég sjifč_hí, f_a[fcz[]_ výhisů z tr_sthé čchhistc h_\i z[ dchiu h_záeihhiu
čchhist.
Příj[^hé zgěhy výš_ uv_^_hý]b seut_čhistí h_jri^f_hě izhágíg ira[hczátirivc siutěž_.
V………………………………….. ^h_:………………………………………………..

Jgéhi [ jřídg_hí siutěží]í: …………………………………………………

Pi^jcs:………………………………………………
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Přífib[ č. 4: Č_sthé jribfáš_hí jri e[t_aircc Výdcg_čhá stu^_hte[

Č_sthé jribfáš_hí i \_z^fužhistc [ \_zúbihhistc
Jgéhi [ jřídg_hí:
Trv[fé \y^fcště:
Kiht[ethí tel.:

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
……………………. e-g[cf: ……………………………………….

Pribf[šudc, ž_ e híž_ uv_^_hégu ^hc:
1. h_hí jritc ghě v_^_h výeih rizbi^hutí ^f_ záeih[ č. 99*1963 S\., i\č[hseébi siu^híbi
řá^u, [hc jritc ghě h_hí v_^_hi _x_eučhí říz_hí ^f_ záeih[ č. 120*2001 S\., _x_eučhíbi řá^u;
2. jsem h_\yf[ jr[vigi]hě i^siuz_h[ z[ tr_sthý čch ji^vi^u, ji^jfá]_hí, úč[stc
na zfičchhég sjifč_hí, f_a[fcz[]_ výhisů z tr_sthé čchhistc h_\i z[ dchiu h_záeihhiu
čchhist.
Příj[^hé zgěhy výš_ uv_^_hý]b seut_čhistí h_jri^f_hě izhágíg ira[hczátirivc siutěž_.

V………………………………….. ^h_:………………………………………………..

Jgéhi [ jřídg_hí siutěží]í: …………………………………………………

Pi^jcs:………………………………………………
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Přífib[ č. 5: Firgufář jri higch[]c L[^y Business Mir[vseisf_zseébi er[d_ 2019
Jgéhi [ jřídg_hí isi\y, et_riu ]b]c
nominovat*
M[h[ž_re[
Kategorie, do híž isi\u higchudc*:

Výdcg_čhá stu^_hte[

T_f_`ihhí čísfi higchiv[hé*
Eg[cf higchiv[hé*
W_\ivé stráhey sjif_čhistc*úz_ghě
s[gisjrávhébi ]_feu*
Mid_ eiht[ethí ú^[d_ (dgéhi, jřídg_hí,
telefon)
O^ůvi^hěhí higch[]_
*Siubf[síg s_ zjr[]iváhíg isi\hí]b ú^[dů

*jivchhé jifižey
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Přífib[ 6: Informace o zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, híž_ ji^_js[hý*á:
Jgéhi, jřídg_hí, tctuf: ………………………………………………………………………
A^r_s[ trv[fébi \y^fcště: ………………………………………………………………
Kiht[ethí [^r_s[ (fcší-fc s_ i^ trv[fébi \y^fcště): ……………………………………………
Kiht[ethí t_f.:
……………………. e-g[cf: ……………………………………….
(^áf_ d_h „su\d_et ú^[dů“)
Úvi^hí ch`irg[]_
Svýg ji^jcs_g stvrzudc, ž_ gh_ Mir[vseisf_zseé Ihv_stc]_ [ D_v_fijg_ht, [.s., IČ: 47673168,
s_ sí^f_g N[ Jíz^árhě 7*1245, 702 18 Ostr[v[ d[ei sjráv]_ isi\hí]b ú^[dů (^áf_ d_h „sjráv]_“)
ch`irgiv[f i záef[^hí]b zás[^á]b [ jrch]cj_]b v siuf[^u s ust[hiv_híg čf. 13 [ hásf_^udí]í]b
N[říz_hí Evrijseébi j[rf[g_htu [ R[^y č. 2016*679 z_ ^h_ 27. 4. 2016 i i]br[hě `yzc]eý]b
osob v siuvcsfistc s_ zjr[]iváhíg isi\hí]b ú^[dů [ i vifhég jiby\u tě]bti ú^[dů [ i zruš_hí
sgěrhc]_ 95*46*ES (^áf_ d_h „i\_]hé h[říz_hí i i]br[hě isi\hí]b ú^[dů“), h[ záef[^ě et_rý]b
sjráv]_ v siuvcsfistc s [^gchcstr[]í siutěž_ L[^y Busch_ss 2018 (^áf_ d_h „siutěž“), h[efá^á
s gýgc isi\hígc ú^[dc.
Úč_f [ jrávhí záef[^ zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů
Sjráv]_ v souvislosti s [^gchcstr[]í siutěž_ zjr[]ivává [ u]bivává z[ ji^gíh_e [ v g_zí]b
st[hiv_hý]b jf[thiu jrávhí újr[viu isi\hí ú^[d_ su\d_etu ú^[dů e těgti úč_fůg:



[^gchcstr[]_ siutěž_ (v jříj[^ě siutěží]í c isi\y, et_rá siutěží]í higchud_),
zv_ř_dhěhí isi\hí]b ú^[dů z[ úč_f_g ch`irgiváhí v_ř_dhistc v siuvcsfistc s_ siutěží
v tcseu, rá^cí]b, Mir[vseisf_zseé r_aciháfhí t_f_vczc jif[r, h[ svý]b w_\ivý]b stráheá]b,
webový]b stráheá]b Mir[vseisf_zseébi er[d_, si]cáfhí]b sítí]b F[]_\iie, YiuTu\_,
Linkedin, Instagram (v jříj[^ě siutěží]í)

Právhíg záef[^_g jri zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů d_ jfhěhí sgfiuvy s úč[sthíe_g, jfhěhí
jrávhí]b jivchhistí sjráv]_ vůčc iraáhůg v_ř_dhé gi]c [ i]br[h[ ijrávhěhý]b zádgů
ira[hczátir[ [ Mir[vseisf_zseébi er[d_. Ojrávhěhýgc zádgy ira[hczátir[ [
Mir[vseisf_zseébi er[d_ dsiu i]br[h[ d_dc]b jráv v jříj[^ě sjiru s úč[sthíe_g siutěž_.
Rizs[b zjr[]iváv[hý]b isi\hí]b ú^[dů
Osi\hí ú^[d_ su\d_etu ú^[dů dsiu zjr[]iváváhy v rizs[bu: dgéhi, (jijříj[^ě dgéh[), jřídg_hí,
jivifáhí, `uhe]_ čc dché urč_hí jůsi\_hí, t_f_`ihhí čísfi, _-g[cfivá [^r_s[, ház_v
z[gěsth[v[t_f_.
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Di\[ zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů
Osi\hí ú^[d_ \u^iu zjr[]iváváhy ji ^i\u h_z\ythě huthiu e z[dcštěhí vzád_ghý]b jráv [
jivchhistí vyjfýv[dí]í]b z_ vzt[bu vzhcefébi g_zc sjráv]_g [ su\d_et_g ú^[dů v souvislosti
[^gchcstr[]í siutěž_.
Kiht[ethí ú^[d_ sjráv]_




sjráv]_ d_ gižhé eiht[etiv[t jís_ghě h[ [^r_s_ sí^f[ sjráv]_ uv_^_hé výš_
sjráv]_ d_ gižhé eiht[etiv[t jís_ghě jristř_^hc]tvíg _-g[cfivé
sandova@msid.cz
sjráv]_ d_ gižhé eiht[etiv[t t_f_`ihc]ey h[ t_f_`ihhíg čísf_ 731 653 527

[^r_sy

Ih`irg[]_ i jříj[^hý]b jříd_g]í]b [ úgysfu jř_^[t ch`irg[]_
Osi\hí ú^[d_ jiseythuté su\d_et_g ú^[dů sjráv]_ jiseyth_ hásf_^udí]íg jrávhc]eýg isi\ág,
[ ti jri úč_fy z[dcštěhí ira[hcz[]_ [he_ty [ d_dí jr_z_ht[]_ v gé^cí]b:
-

POLAR t_f_vcz_ Ostr[v[, s.r.i., s_ sí^f_g Bif_sf[viv[ 710*19, 709 00 Ostr[v[, IČ:
25959838.
R[^ci Hius_ s. r.i., s_ sí^f_g Šrétiv[ 490*12, 120 00 Pr[b[ 2, IČ: 03497313
R[^ci č[s s. r.i., s_ sí^f_g K[rf[ Svi\i^y 130, 725 27 Ostr[v[ – Pf_shá, IČ: 25817183
Mir[vseisf_zseý er[d, s_ sí^f_g 28. řídh[ 117, 702 18 Ostr[v[ IČ: 70890692
Hi^hitct_fseá eigcs_ L[^y Busch_ss zříz_há sjráv]_g ú^[dů jri jitř_\y bi^hi]_hí

Jché `yzc]eé h_\i jrávhc]eé isi\ě, iraáhu v_ř_dhé gi]c [hc dchégu su\d_etu sjráv]_ isi\hí
ú^[d_ su\d_etu ú^[dů h_jiseyth_. Sjráv]_ h_gá v úgysfu jř_^[t isi\hí ú^[d_ su\d_etu ú^[dů ^i
tř_tí z_gě h_\i g_zchári^hí ira[hcz[]c.
D[fší ch`irg[]_ i zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů
Osi\hí ú^[d_ su\d_etu ú^[dů dsiu zjr[]iváváhy [utig[tcziv[hě v _f_etrihc]eé `irgě.
Osi\hí ú^[d_ su\d_etu ú^[dů h_\u^iu zjr[]iváváhy zjr[]iv[t_fc isi\hí]b ú^[dů.
Su\d_et ú^[dů gá jrávi jižá^[t sjráv]_ i jiseythutí ch`irg[]_ i zjr[]iváhí d_bi isi\hí]b
ú^[dů.
Su\d_et ú^[dů gá jrávi, [\y sjráv]_ \_z z\yt_čhébi i^ef[^u ijr[vcf h_jř_shé isi\hí ú^[d_,
et_ré s_ bi týe[dí. S jřcbfé^hutíg e úč_fůg zjr[]iváhí gá su\d_et ú^[dů jrávi h[ ^ijfhěhí
h_újfhý]b isi\hí]b ú^[dů, [ ti c jiseythutíg ^i^[t_čhébi jribfáš_hí.
Su\d_et ú^[dů gá jrávi, [\y sjráv]_ \_z z\yt_čhébi i^ef[^u vyg[z[f isi\hí ú^[d_, et_ré s_
^[hébi su\d_etu ú^[dů týe[dí, [ sjráv]_ gá jivchhist isi\hí ú^[d_ \_z z\yt_čhébi i^ef[^u
vyg[z[t, jieu^ d_ ^áh hěet_rý z ^ůvi^ů st[hiv_hý]b i\_]hýg h[říz_híg i i]br[hě isi\hí]b
ú^[dů.
Su\d_et ú^[dů gá jrávi, [\y sjráv]_ ig_zcf zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů, v jříj[^_]b
st[hiv_hý]b i\_]hýg h[říz_híg i i]br[hě isi\hí]b ú^[dů.
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Su\d_et ú^[dů gá jrávi vzhést hágcteu jritc zjr[]iváhí isi\hí]b ú^[dů, et_ré s_ d_d týe[dí,
jieu^ sjráv]_ zjr[]ivává isi\hí ú^[d_ z hásf_^udí]í]b ^ůvi^ů:





zjr[]iváhí d_ h_z\ythé jri sjfhěhí úeifu jrivá^ěhébi v_ v_ř_dhég zádgu h_\i jřc
výeihu v_ř_dhé gi]c, et_rýg d_ jivěř_h sjráv]_,
zjr[]iváhí d_ h_z\ythé jri úč_fy ijrávhěhý]b zádgů sjráv]_ čc tř_tí str[hy,
jri úč_fy jřígébi g[re_tchau,
jri úč_fy vě^_]eébi čc bcstirc]eébi výzeugu h_\i jri st[tcstc]eé úč_fy.

Su\d_et ú^[dů gá jrávi zíse[t isi\hí ú^[d_, et_ré s_ bi týe[dí, d_ž jiseytf sjráv]c, v_
strueturiv[hég, \ěžhě jiužív[hég [ stridivě čct_fhég `irgátu, [ jrávi jř_^[t tyti ú^[d_
dchégu sjráv]c, [hcž \y tigu sjráv]_ \ráhcf, [ ti v jříj[^_]b st[hiv_hý]b i\_]hýg h[říz_híg i
i]br[hě isi\hí]b ú^[dů.
Pieu^ s_ su\d_et ú^[dů ^ighívá, ž_ ^išfi e jiruš_hí jrávhí]b jř_^jcsů v siuvcsfistc s i]br[hiu
d_bi isi\hí]b ú^[dů, gá jrávi ji^[t stížhist u hěet_rébi ^izirivébi úř[^u. Dizirivýg
úř[^_g d_ v Č_seé r_ju\fc]_ Úř[^ jri i]br[hu isi\hí]b ú^[dů.

V

…………………..

dne ………………………….

Podpis: ……………………………………………
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