
Soutěž Nakopni Prahu 2023 – Pražský inovační maraton
pravidla a podmínky účasti

I.

Obecná pravidla

1. Nakopni Prahu 2023 – Pražský inovační maraton (dále též „Nakopni Prahu“) je soutěží o vynález,

popř. zlepšovací návrh, jehož podstatou by mělo být vyřešení jedné z výzev popsaných na webových

stránkách soutěže: https://www.nakopniprahu.cz/. Soutěž Nakopni Prahu je organizována výlučně za

podmínek uvedených v těchto pravidlech a podmínkách účasti (dále též „pravidla“), jakož i dle

dalších pokynů pořadatele a organizátora, kteří jsou definování v čl. I odst. 2 těchto pravidel níže.

2. Pořadatelem soutěže Nakopni Prahu je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, se sídlem Mariánské náměstí 2/2,

Staré Město, 110 00 Praha, IČO 00064581 a Operátor ICT, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170

00 Praha, IČO 02795281 (dále též „Pořadatelé“). Pořadatelé pověřili organizací soutěže Nakopni

Prahu společnost Insane Business Ideas s.r.o., IČO 24818607, se sídlem Všehrdova 437/15, 118 00

Praha 1 (dále též „Organizátor“). Organizátor jedná v souvislosti s pořádáním soutěže Nakopni Prahu

na účet Pořadatelů. Organizátor je oprávněn činit v souvislosti s pořádáním soutěže Nakopni Prahu

všechna jednání a úkony, která tato pravidla svěřují Pořadatelům.

3. Cílem soutěže Nakopni Prahu je vymyslet způsob řešení jedné z výzev dle ust. čl. I odst. 1 těchto

pravidel, které se soustřeďují na různé problematické oblasti v Praze. Účastníci nahlásí výzvy, které si

vybrali Organizátorovi do 11.03.2022. Jedná se o tyto oblasti:

a. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a NAKLÁDÁNÍ S ENERGIEMI

b. DATA & DIGITALIZACE

c. MOBILITA BUDOUCNOSTI

d. MĚSTO PRO LIDI

Jednotlivé výzvy jsou blíže specifikovány na stránkách https://www.nakopniprahu.cz/ (dále jen

„Stránkách“).

II.

Účast v soutěži NakopniPrahu a její průběh

1. Soutěže Nakopni Prahu se mohou účastnit výlučně týmy o 2 až 4 členech (dále též „Tým“ a/nebo

„Týmy“), přičemž každý člen týmu (dále označovaný i jako „účastník“) musí být starší 15 let.

Přihlášku může podat pouze Tým jako celek, a to odesláním vyplněného registračního formuláře na

Stránkách. Ve výše uvedeném registračním formuláři Tým uvede jména, příjmení, data narození,

kontaktní adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, stručný popis svého nápadu a motivační text

každého Týmu. Každý účastník uvede do tohoto registračního formuláře e-mailovou adresu, která

bude jeho kontaktní adresou a kam mohou být zasílány e-maily Pořadatelů a/nebo Organizátora v

souvislosti s organizací soutěže NakopniPrahu.

2. Přihlášky do soutěže Nakopni Prahu je možno podávat do 31. ledna 2023, 23:59 středoevropského

času. Účast v soutěži je pro účastníky, resp. Týmy, zdarma. Organizátor si vyhrazuje právo tento

termín prodloužit dle aktuálního množství přihlášek.



3. Následně v únoru 2023 vybere porota sestavená Pořadatelem (dále též „Porota“) na základě
informací uvedených v přihláškách (registračních formulářích) do soutěže NakopniPrahu maximálně
padesát (50) Týmů, které postoupí do 1. kola soutěže NakopniPrahu. Tento výběr učiní Porota dle

svého vlastního uvážení, zejména s ohledem na kvalitu a obsah podaných přihlášek (registračních

formulářů) a dle Porotou odhadovaného potenciálu Týmu uspět v jednotlivých kolech soutěže

NakopniPrahu. Porota není povinna své rozhodnutí odůvodnit. Rozhodnutí Poroty o tom, které Týmy

postupují do 1. kola soutěže NakopniPrahu, bude oznámeno na Stránkách a těchto maximálně
padesát (50) vybraných Týmů bude vyrozuměno i na kontaktní e-mailovou adresu účastníků.

4. Porota bude sestávat ze libovolného počtu osob vybraných Pořadateli.

5. Následně dne 24. února 2023 uspořádá Organizátor pro Týmy vybrané Pořadateli do 1. kola

soutěže NakopniPrahu v Praze v prostorách Pořadatelů tzv. „Nakopni workshop“, kde bude za účasti

odborníků z praxe všem Týmům vysvětlen podrobněji cíl soutěže NakopniPrahu a detailnější

požadavky Pořadatelů na jednotlivé výzvy jakož i poskytnuty základní rady pro další postup v soutěži

NakopniPrahu. Každý Tým je povinen na tento Nakopni workshop vyslat minimálně dva (2) své členy

(účastníky).

6. Následně Týmy do 5. dubna 2023 odevzdají veškeré podklady týkající se jejich projektů skrze

on-line formulář, který bude sdílen Organizátorem na emaily všech účastníků, které vyplnili během

registrace. Následně se dne 14. dubna 2023 bude on-line konat 1. kolo soutěže Nakopni Prahu, tzv.

„Nakopni semifinále“, které musí sledovat minimálně jeden člen každého týmu - preferována je

nicméně účast všech členů Týmu. V 1. kole soutěže porota vyhlásí deset (10) postupujících Týmů,

jejichž záměr v rámci 1. kola soutěže se jevil Porotě jako nejlepší s ohledem na podstatu soutěže

Nakopni Prahu. Porota vyhodnotí projektové záměry účastníků především na základě těchto kritérií:

inovativnost, technické řešení a přínos pro město. Těchto deset (10) vybraných Týmů postoupí do

dalšího kola soutěže NakopniPrahu.

7. Nejpozději do 19. května 2023 připraví Týmy, které postoupily do 2. kola soutěže NakopniPrahu (a

které nebyly vyřazeny dle těchto pravidel viz níže), funkční prototyp řešení, který řeší jednu z výzev a

26. května 2023 prototyp prezentují na 2. kole soutěže, tzv. „Nakopni finále“ Porotě. Porota každý

prototyp řešení posoudí a vyhlásí podle svého uvážení vítězný Tým soutěže NakopniPrahu a rovněž
Tým, který se umístil na 2. a 3. místě v soutěži Nakopni Prahu. Porota bude při hodnocení prototypů
přihlížet především k těmto kritériím: inovativnost, technické řešení, přínos pro město a

realizovatelnost. Na stavbu funkčního prototypu řešení poskytne Organizátor každému Týmu, který

postoupí do Finále soutěže Nakopni Prahu a svůj prototyp odprezentuje na finálové akci rozpočet 10

000 Kč, který jednotlivé Týmy mohou čerpat po předložení originálů účtenek za náklady, které na

stavbu prototypu řešení vybrané výzvy vynaložily.

8. Členové každého Týmu, kteří postoupí do Finále soutěže Nakopni Prahu poskytnou Organizátorovi

a/nebo Pořadatelům výhradní, časově, místně neomezenou bezúplatnou licenci k užívání

prezentovaných prototypů, s právem danou licenci dále volně postupovat, a to i ve formě podlicencí a

s právem příslušné prototypy jakkoliv měnit a nakládat s ním, v maximálním možném rozsahu daném

kogentními právními předpisy. Za tuto licenci nenáleží žádnému z Týmů ani jeho členům

(účastníkům) žádná úplata, s výjimkou případných cen podle článku III. odst. 1 těchto pravidel (v

případě že je daný Tým Porotou vybrán jako tým na 1. až 3. místě po 2. kole soutěže Nakopni Prahu

dle ust. čl. III odst. 7 těchto pravidel), ani náhrada jiných nákladů než těch, které jsou uvedeny v

těchto pravidlech.



III.

Ceny pro vítěze

1. Pořadatelé poskytnou Týmům účastnícím se soutěže Nakopni Prahu tyto ceny:

a. Tým, který se umístí na 1. místě po 2. kole soutěže Nakopni Prahu (nebude-li vyloučen ze

soutěže Nakopni Prahu v souladu s těmito pravidly) obdrží 50 000 Kč. Dále tento tým dostane

příležitost projekt realizovat za podpory Pořadatele, kdy „příležitostí projekt realizovat za podpory

Pořadatele“ se rozumí, že Pořadatel na základě smlouvy o spolupráci poskytne Vítěznému Týmu

projektovou podporu při rozvoji projektu ve formě služeb projektového manažera v rozsahu 48

hodin práce, variabilní složku projektové podpory (možnost „nakoupit“ služby zaměstnanců OICT na

pozicích jako je programátor, právník, marketingový specialista atp.) až do výše 50 000 Kč a finanční

dotaci 200 000 Kč na rozvoj projektu.

b. Tým, který se umístí na 2. místě po 2. kole soutěže Nakopni Prahu (nebude-li vyloučen ze

soutěže Nakopni Prahu v souladu s těmito pravidly) obdrží 30 000 Kč. Dále tento tým dostane

příležitost projekt realizovat za podpory Pořadatele, kdy „příležitostí projekt realizovat za podpory

Pořadatele“ se rozumí, že Pořadatel na základě smlouvy o spolupráci poskytne Vítěznému Týmu

projektovou podporu při rozvoji projektu ve formě služeb projektového manažera v rozsahu 48

hodin práce, variabilní složku projektové podpory (možnost „nakoupit“ služby zaměstnanců OICT na

pozicích jako je programátor, právník, marketingový specialista atp.) až do výše 50 000 Kč a finanční

dotaci 200 000 Kč na rozvoj projektu.

c. Tým, který se umístí na 3. místě po 2. kole soutěže Nakopni Prahu (nebude-li vyloučen ze

soutěže Nakopni Prahu v souladu s těmito pravidly) obdrží 20 000 Kč. Dále tento tým dostane

příležitost projekt realizovat za podpory Pořadatele, kdy „příležitostí projekt realizovat za podpory

Pořadatele“ se rozumí, že Pořadatel na základě smlouvy o spolupráci poskytne Vítěznému Týmu

projektovou podporu při rozvoji projektu ve formě služeb projektového manažera v rozsahu 48

hodin práce, variabilní složku projektové podpory (možnost „nakoupit“ služby zaměstnanců OICT na

pozicích jako je programátor, právník, marketingový specialista atp.) až do výše 50 000 Kč a finanční

dotaci 200 000 Kč na rozvoj projektu.

2. Ceny podle čl. III odstavce 1 písm. a), b) a c) těchto pravidel budou předány v den Finále soutěže

po ukončení soutěže v Praze na místě určeném Pořadateli. Ceny budou předány pouze Týmům, které

soutěž Nakopni Prahu dokončí, nebudou ze soutěže Nakopni Prahu vyloučeny v souladu s těmito

pravidly a současně budou Týmem vybraným Porotou dle čl. II odst. 7 těchto pravidel, který se umístil

na 1. až 3. místě po skončení soutěže Nakopni Prahu.

3. Pořadatelé si vyhrazují právo nahradit ceny uvedené v čl. III odstavci 1 těchto pravidel cenami

obdobné užitné hodnoty v případě, že by se ukázalo, že opatření v pravidlech uvedených cen je

spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo nepřiměřeně zvýšenými náklady.

4. Rozdělení cen v rámci daného Týmu je na úvaze a dohodě členů Týmu (účastníků) a Organizátor

ani Pořadatelé za něj nenesou odpovědnost.

IV.

Závěrečná ustanovení



1. Zakazuje se jakýmkoliv způsobem, zejména příslibem či poskytnutím jakéhokoliv plnění, ovlivňovat

rozhodnutí Poroty, včetně jejích členů, a/nebo Pořadatelů a/nebo Organizátora pod sankcí vyloučení

Týmu ze soutěže Nakopni Prahu.

2. Rozhodnutí Pořadatelů a Organizátora jednajícího jménem Pořadatelů, jakož i rozhodnutí Poroty ve

věci výběru Týmů v rámci jednotlivých kol soutěže Nakopni Prahu a určování jejich pořadí v rámci

soutěže Nakopni Prahu jsou konečná a nelze je nijak napadat. Každý Tým i jednotliví jeho členové

(účastníci) se zavazuje je respektovat a podřídit se jim.

3. Vydání cen v soutěži Nakopni Prahu nelze soudně vymáhat. Nárok na tyto ceny nelze postoupit na

třetí osobu.

4. V případě, že se Tým a/nebo některý ze členů Týmu (účastníků) dopustí v souvislosti se svou účastí

v soutěži Nakopni Prahu jakéhokoli (i) porušení těchto pravidel či právních předpisů, (ii) pokusu

pravidla či právní předpisy zneužít či jakkoli obejít a/nebo (iii) pokusu účastnit se soutěže Nakopni

Prahu či získat cenu v soutěži Nakopni Prahu takovým způsobem, který je v rozporu se zásadami

dobrých mravů a/nebo fair play, je Organizátor se souhlasem Pořadatelů a/nebo Pořadatelé sami

oprávněni Tým vyloučit ze soutěže Nakopni Prahu, a to kdykoli v jejím průběhu i po jejím skončení, a

to bez nároku na jakékoliv plnění od Pořadatelů či Organizátora a bez nároku na náhradu jakékoliv

újmy. Jednotlivé Týmy i jejich členové (účastníci) soutěže Nakopni Prahu odpovídají Organizátorovi

a/nebo Pořadatelům za případnou újmu takto vzniklou v plném rozsahu.

5. Pořadatelé ani Organizátor neodpovídají Týmům ani jednotlivým účastníkům soutěže

NakopniPrahu za jakoukoli újmu, která by jim vznikla v souvislosti s účastí v soutěži NakopniPrahu či v

souvislosti s užíváním cen (výher) získaných v soutěži Nakopni Prahu.

6. Organizátor i Pořadatelé si vyhrazují právo měnit tato pravidla, avšak ne tak, aby změna podstatně
zasahovala do práv Týmů účastnících se soutěže Nakopni Prahu nabytých v dobré víře. V případě, že

žádný ze záměrů řešení a/nebo prototypů řešení nebude v podstatných rysech vyhovovat zadání

uvedenému v těchto pravidlech (či dalším instrukcím poskytnutým v průběhu konání soutěže

Nakopni Prahu Organizátorem a/nebo Pořadatelům), nejsou Organizátor ani Pořadatelé povinni udělit

žádné ceny dle těchto pravidel. Aktuální znění pravidel bude vždy zveřejněno na Stránkách, a to až
do konce soutěže Nakopni Prahu, která skončí 18. května 2023 vyhlášením vítěze.

7. Účastí v soutěži Nakopni Prahu každý Tým i každý jeho člen (účastník) souhlasí s tím, že

Pořadatelé a Organizátor budou zpracovávat a uchovávat osobní údaje jednotlivých účastníků i

jednotlivých Týmů za účelem pořádání soutěže Nakopni Prahu, kontaktu se členy Týmů a propagace

a prezentace soutěže NakopniPrahu a jejích účastníků v médiích, a to po celou dobu trvání soutěže

Nakopni Prahu a pět (5) let po jejím skončení.

8. Soutěž Nakopni Prahu a všechny vztahy a spory s ní související se řídí českým právem a budou

rozhodovány českými soudy, a to u místně příslušného soudu Organizátora, který je vůči Týmům v

soutěži NakopniPrahu odpovědný za to, že soutěž Nakopni Prahu bude zorganizována dle těchto

pravidel a dle platných právních předpisů.

9. Toto pravidla nesmí být vykládána tak, aby Týmy v soutěži Nakopni Prahu či jednotliví jejich

členové (účastníci) získali či jim bylo umožněno získat neoprávněnou výhodu na úkor Pořadatelů,

Organizátora či jiného Týmu v soutěži Nakopni Prahu a/nebo člena jiného Týmu (účastníka) v soutěži

Nakopni Prahu.



V Praze dne 5.12.2022

Pořadatelé: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a Operátor ICT a.s.

Organizátor: Insane Business Ideas s.r.o.


