Všeobecné podmínky účasti v platformě
pro podnikatele, mentory a experty (dále jen „účastníky“).
Rádi bychom Vás seznámili s podmínkami mentoringové platformy DoToho! realizované společnostmi
Opero s.r.o., IČO: 05103991, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258172 („Opero“) a
Pražský inovační institut z.ú., IČO: 08874883, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00
Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 854
(„PII“), které upravují a jsou závazné pro vzájemná práva a povinnosti účastníků, Opero a PII v rámci
platformy DoToho!.
Přihlášením do platformy DoToho! potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte
s nimi.
Platformu DoToho! pomáhá zajišťovat tzv. Steering Committee, tj. skupina odborníků podílejících se
na koncepci programu. Nastavují pravidla, dohlíží nad programovým směřováním platformy, konzultují
přihlášky účastníků, mentorů i expertů.
Účast v programu v rámci platformy DoToho! je dobrovolná a bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Podmínky přijetí do programu:
- podnikatel
Účastníkem programu je majitel nebo vedoucí pracovník firmy, který má zájem pracovat na posunutí
svého podnikání a růstu své firmy. Program je určen pro malé a střední podniky s obratem 3–300 milionů
Kč a alespoň 3 zaměstnanci. Každá přihláška je posuzována individuálně a finální rozhodnutí o přijetí
účastníka do programu záleží zcela na posouzení Steering Committee.
- mentor
Mentor je člověk s dlouholetou zkušeností s vedením firmy nebo většího pracovního týmu, ideálně se
zkušenostmi z několika různých oborů či odvětví a širokou sítí kontaktů. Jeho hlavním úkolem je ve
vzájemném dialogu nalézt příležitosti k inovaci a vylepšení podnikání firmy účastníka programu.
Předpokládaná intenzivní společná práce je v doporučeném rozsahu celkem 15 hodin v průběhu prvních
3 měsíců od propojení s jiným účastníkem. Jejím výsledkem bude plán nových aktivit a změn firmy,
které pomohou jejímu růstu.
- expert
Expert je zkušeným profesionálem v konkrétní oblasti potřebné k úspěšnému vedení podnikání. V rámci
programu poskytuje na vyžádání pro bono individuální konzultace účastníkům v oblasti svého knowhow. Expert rozhoduje, kolik hodin konzultací celkem je ochoten v programu poskytnout. Pro bono je
poskytnuta jedna konzultace pro konkrétní firmu, případná další spolupráce je na individuální dohodě.
Proces přijetí účastníka do programu:
- podnikatel
Po přijetí přihlášky zkontrolujeme její formální náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, necháme ji
posoudit vždy minimálně jedním členem Steering Committee, který rozhodne o zařazení či nezařazení
účastníka do platformy. Dovolujeme si Vás upozornit, že posouzení člena Steering Committee je zcela

ponecháno na jeho uvážení; jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej přezkoumat. V případě přijetí
vybereme účastníkovi vhodného mentora, se kterým bude následně propojen a tím bude mentoring
započatý.
- mentor
Po přijetí přihlášky zkontrolujeme její formální náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, necháme ji
posoudit vždy minimálně jedním členem Steering Committee, který rozhodne o zařazení či nezařazení
účastníka do platformy. Dovolujeme si Vás upozornit, že posouzení člena Steering Committee je zcela
ponecháno na jeho uvážení; jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej přezkoumat. V případě přijetí bude
profil a fotografie mentora nahrána do veřejné databáze na webových stránkách platformy na adrese
https://dotoho.pro. Jakmile to bude možné, vybereme mu vhodného podnikatele k mentorování. Mentor
má právo podnikatele odmítnout. Pokud bude mentor souhlasit, budou vzájemně propojeni emailem a
tím bude mentoring započatý.
- expert
Po přijetí přihlášky zkontrolujeme její formální náležitosti. Pokud bude vše v pořádku, necháme ji
posoudit vždy minimálně jedním členem Steering Committee, který rozhodne o zařazení či nezařazení
účastníka do platformy. Dovolujeme si Vás upozornit, že posouzení člena Steering Committee je zcela
ponecháno na jeho uvážení; jeho rozhodnutí je konečné a nelze jej přezkoumat. V případě přijetí bude
jeho profil a fotografie experta nahrána do veřejné databáze na webových stránkách platformy na adrese
https://dotoho.pro. Kontaktní údaje experta budou nahrány do neveřejné části webu, ke které mají
přístup pouze přihlášení účastníci. Účastníci mají možnost jej kontaktovat v případě potřeby.
Trvání a podmínky ukončení účasti v programu:
Cílem platformy DoToho! je pomoci firmám inovovat jejich obchodní model, stabilizovat a dále
rozvinout své podnikání. Pokud je účastník podnikatel, od přijetí do programu bude moci po dobu 3
měsíců využívat bezplatných konzultací se svým mentorem. Po dobu 3 měsíců svého aktivního zapojení
do programu také může využívat všechny ostatní možnosti platformy, tedy konzultace s experty, účast
na akcích a obsah knihovny. Po ukončení své účasti v programu může nadále využívat obsah knihovny
a účastnit se veřejně přístupných akcí v rámci programu.
V případě, že účastník (podnikatel, mentor, expert) nebude moci z objektivních důvodů v programu již
nadále pokračovat, měl by kontaktovat svoji kontaktní osobu z organizačního týmu platformy za účelem
domluvy dalšího postupu.
V případě, že nebude možné najít jiné řešení, účastník z programu předčasně odstoupí bez další
možnosti návratu.
Trvání platformy DoToho! a souvisejících programů není časově omezené. Opero a/nebo PII si
vyhrazují právo platformu DoToho! a/nebo jakýkoli program kdykoliv ukončit bez náhrady. Účastník
v takovém případě bere na vědomí, že nemůže žádat jakoukoliv kompenzaci.
Nakládání s duševním vlastnictví v průběhu programu:
Účastníci souhlasí s tím, aby logotyp společnosti, která se do programu hlásí, byl zveřejněn na
webových stránkách případně sociálních sítích platformy v souvislosti s informováním o platformě nebo
prezentací účastníků.
V případě, že účastníci poskytují v rámci programu společnosti Opero nebo jiným účastníkům jakákoliv
práva duševního vlastnictví, není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, poskytují tím nevýhradní
licenci k užívání takových práv duševního vlastnictví ke všem obvyklým způsobům užití. Licence je

časově omezená na dobu trvání programu. V případě, že předmětem práva duševního vlastnictví je
fotografie, účastník souhlasí, aby společnost Opero fotografie upravovala, případně je spojovala
s jinými autorskými díly.
Účastníci souhlasí se zveřejněním materiálů, které poskytnou v rámci veřejných akcí organizovaných
pro další účastníky platformy. Především se jedná o prezentace a materiály sdílené v rámci workshopů,
seminářů a dalších přednášek, ze kterých bude pořizován audiovizuální záznam.
Osobnostní práva účastníků:
Účastníci berou na vědomí, že v rámci jejich účasti na eventech, které mohou být součástí programu,
mohou být pořizovány fotografické a video záznamy zachycující podobiznu účastníků.
Účastníci vstupem do programu souhlasí s tím, že jejich podobizny mohou být veřejně zveřejňovány
(např.na webových stránkách, sociálních sítích platformy nebo jakýchkoli jiných marketingových
materiálech) a výslovně k tomu udělují svůj souhlas. Souhlas může účastník kdykoliv odvolat, pokud
souhlas nebude odvolán, mohou být tyto údaje nadále užívány.
Účinnost podmínek
Tyto podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dnem 25. 3. 2022.

