
Green projekt pro Logistiku ŠKODA AUTO  
Všeobecná pravidla a podmínky soutěže  
 
1. Preambule  
 
Za účelem prohlubování vazby mezi teorií a praxí a s cílem zvyšování kvality výuky a výzkumu a 
zlepšení přípravy studentů na budoucí povolání vyhlašuje společnost ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava 
Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, spisová značka B 332 (dále jen „společnost“) soutěž o nejlepší projekt pro 
Logistiku ŠKODA AUTO zaměřený na šetrnost logistiky k životnímu prostředí.  
 
2. Cíl soutěže  
 
Podpořit a iniciovat logistická řešení, která přispívají k ochraně životního prostředí napříč 
logistickými procesy Logistiky ŠKODA AUTO.  
Propojit spolupráci akademické a odborné sféry. 
 
Oceňujeme projekty se zaměřením na: 

 úsporu emisí CO2 při transportu materiálu a hotových vozů (inbound, inhouse, outbound) 

 obalové hospodářství (přepravní palety a balící materiál) 

 zelené  skladování 

 3. Časový harmonogram  

Vyhlášení soutěže leden 2019 
Přihlašování do soutěže leden 2019 – březen 2019  
Konec přihlašování projektů do soutěže 31. 3. 2019 
Hodnocení projektů, výběr z 5 nejlepších projektů - duben 2019 
Vyhodnocení projektů a vyhlášení vítězů - květen 2019 
Slavnostní předání cen - květen 2019  
 
4. Odměny  
 
Autoři 3 nejlepších návrhů získají odměnu od Logistiky značky ŠKODA: 
1. místo – zahraniční cesta v délce do 14 dní pro autora / autory vítězného projektu (bude realizováno 
v roce 2019) 
2. – 3. místo – dárkové a reklamní předměty ŠKODA AUTO  
 
5. Podmínky účasti  
 
Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i složené týmy, které jsou maximálně tříčlenné. Členové týmů 
musí být fyzické osoby, které studují prezenčně na ŠKODA AUTO Vysoké škole. 
Návrh projektu musí obsahovat maximálně 5 listů powerpointové prezentace, přičemž úvodní list 
musí obsahovat následující informace: 

 název projektu 

 jméno autora/autorů 

 název oboru studia 

 ročník studia 

 stručný popis projektu 

 cíl projektu 

 předpokládané přínosy (ekologické, ekonomické, .. ),  

 navrhovaná oblast nasazení v Logistice ŠKODA AUTO 



Návrh projektu musí být zpracován v českém nebo slovenském jazyce.  
Podmínkou soutěže je, že navrhovaný projekt obsahuje existující řešení na trhu (minimálně ve formě 

start-upu). 

6. Podávání přihlášek  
 
Soutěžící se mohou přihlašovat do soutěže zasláním projektu na email zástupce školy Ing. Davida 
Staše, Ph.D. : david.stas@savs.cz. 
 
7. Vyhodnocení  
 
Projekty budou posuzovány z těchto hledisek: 

- Ekologický přínos pro Logistiku ŠKODA AUTO 

- Ekonomický přínos pro Logistiku ŠKODA AUTO 

- Vhodnost nasazení v Logistice ŠKODA AUTO 

Z obdržených projektů vybere odborná porota, skládající se z členů týmu Zelená logistika ŠKODA 
AUTO 5 nejlepších projektů. Informace o finálních projektech bude zveřejněna na stránkách školy a 
jejich autoři budou kontaktováni s informacemi o dalším postupu. 
 
5 vybraných projektů se představí před odbornou porotou a autoři projektu zodpoví na otázky jejích 
členů. 
Každý člen odborné poroty udělí každému projektu známku na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená 
nejlepší a 5 nejhorší hodnocení. Z obdržených známek bude průměrem vypočítána výsledná známka 
pro každý projekt. Pořadí projektů bude stanoveno podle výsledné známky od nejlepší k nejhorší.  
Při rovnosti hlasů rozhodne odborná porota novým hlasováním – hlasuje se pouze o těch soutěžících, 
kteří obdrželi stejný počet hlasů.  
 
8. Medializace vítězů  
 
Autoři vítězných projektů mohou být kontaktováni médii a mohou být propagování na základě účasti 
v této soutěži. Zasláním projektu udělují společnosti souhlas v rámci medializace výsledků této 
soutěže:  

 s udělením rozhovoru o svém projektu,  

 se zveřejněním tématu projektu v médiích,  

 s pořízením své fotografie, s její úpravou, opakovaným užitím a publikací (zejm. pro 
účely ilustrace, propagace, inzerce), a to samostatně, společně s textem či jako 
součást souborného díla, přičemž je možno použít i část pořízené fotografie.  

 
Současně s tím poskytuje soutěžící k výše uvedenému účelu své uvedené osobní údaje (dále jen 
„údaje“) a souhlasí s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány formou jejich shromažďování a uložení v 
souladu s platnou legislativou (obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).  
Souhlas dle tohoto článku uděluje soutěžící jako územně i množstevně neomezený a na dobu 
neurčitou - trvá tedy i po skončení soutěže. Fotografie soutěžícího budou jako osobní údaje 
zpracovávány společností ŠKODA AUTO jako správcem osobních údajů pro naplnění výše 
uvedeného účelu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Souhlas může 
být soutěžícím kdykoliv odvolán formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-
mailovou adresu info@skoda-info.cz, a to i před uplynutím doby, na níž byl udělen. Odvoláním tohoto 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. V 
případě odvolání souhlasu si společnost ŠKODA AUTO vyhrazuje právo soutěžícího ze soutěže 
vyřadit. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů soutěžícího se může soutěžící 
obrátit na správcova pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy 
dpo@skoda-auto.cz.  
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9. Užití projektu 
 
Účastí v soutěži dávají autoři projektů společnosti souhlas s užitím jimi vytvořených projektů. Právo 
užít projekt je uděleno bez jakýchkoliv omezení, tedy zejména jako místně a časově neomezené. 
Společnost je oprávněna užívat projekt všemi v současné době známými způsoby, upravovat a měnit 
jej dle vlastní potřeby, stejně jako je oprávněna i bez souhlasu autora poskytnout projekt třetí osobě. 
Třetí osoba je pak oprávněna stejně jako společnost projekt užívat všemi v současné době známými 
způsoby, upravovat a měnit jej dle vlastní potřeby. 
 
 
10. Odpovědnost společnosti a účastníka  
 
Společnost neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace nebo jiné chyby, 
která mu bude poskytnuta na základě zaslání projektu. Pořadatel neodpovídá za žádné problémy 
nebo technická selhání, která by způsobila, že se fyzická osoba nemůže do soutěže přihlásit.  
Zasláním projektu nepřecházejí na společnost žádná převoditelná nebo licenční práva autora nebo 
původce. Společnost neodpovídá za ochranu duševního vlastnictví.  
Zasláním projektu soutěžící potvrzují, že se seznámili s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami 
soutěže a že s nimi souhlasí.  
Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže a zároveň si 

vyhrazuje právo na rozhodnutí o všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně 

jejího přerušení či zrušení celé soutěže. 

 

 


