Máte kuráž,
se kterou zvládáte
i hory přenášet?
Hledáme podnikatele, kteří mění
svět k lepšímu.

S

outěž EY Podnikatel roku je oslavou tvořivosti podnikání
i odvahy. Každý rok ukazujeme, že v tuzemsku se dá podnikat
úspěšně, poctivě a světově.

Vyhlašujeme vítěze roku 2020. Všichni víme, jak těžký rok
to byl. Měli jsme proto obavy, že o účast v soutěži bude malý
zájem, že podnikatelé nebudou mít chuť a energii soutěžit.
A on se stal pravý opak. Podnikatelům se, přes všechny potíže, kterým musí
čelit, daří a jdou do toho. Velmi mile nás to překvapilo a potěšilo zároveň.
Následující stránky představují příběhy vítězů 21. ročníku soutěže
EY Podnikatel roku. Jsou nabité optimismem i odhodláním překonávat
překážky. Zdánlivou nepřízeň osudu vnímají podnikatelé jako výzvu, která
jim přináší nové nápady. Mají odvahu vydat se ještě nevyzkoušenou cestou,
zdravě riskovat a využívat nejmodernější technologie. Jsou inovátory, kteří
mění svět k lepšímu.
Gratuluji a děkuji všem podnikatelům, kteří jsou svou poctivou prací a energií
inspirací a vzorem pro ostatní. Mám velkou radost, že jich máme v tuzemsku
stále mnoho. O tom se přesvědčíte i na následujících stránkách.
Přeji všem hodně zdraví a optimismu!

Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY
v České republice

Zdánlivou nepřízeň osudu
vnímají podnikatelé jako
výzvu, která jim přináší
nové nápady

O SOUTĚŽI

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

EY Podnikatel roku je nejprestižnější
světová soutěž podnikatelů, která vzdává
hold výjimečným osobnostem
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CENA ČESKÉ TELEVIZE —
PODNIKATELSKÝ PŘÍNOS
KULTUŘE A UMĚNÍ

EY SPOLEČENSKY
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H O D N OT I C Í K R I T É R I A

Soutěž byla založena společností EY ve
Spojených státech amerických v roce
1986. Jejím cílem je ukázat veřejnosti
vynikající osobní příklady na poli
podnikání, které mohou být vzorem pro
mladé, začínající podnikatele. Soutěž
EY Podnikatel roku je koncipována
jako mezinárodní, proto jsou kritéria,
podle nichž jsou posuzováni jednotliví
účastníci, v každé zemi srovnatelná.
Vítěze vybírá nezávislá porota složená
především z předcházejících vítězů
soutěže. V současné době se jako jediná
světově uznávaná soutěž svého druhu
pravidelně vyhlašuje již téměř v 60
zemích na šesti kontinentech.

V České republice se soutěž
koná od roku 2000. V soutěži
EY Podnikatel roku oslovujeme
podnikatelské osobnosti
především na základě
nominací, které nám byly
zaslány. Cílem organizátora
soutěže, společnosti EY,
není neustálý nárůst počtu
účastníků. Rozhodující je
kvalita přihlášených kandidátů,
tedy především jejich
podnikatelský příběh, poctivost
a bezúhonnost.
Držitel titulu EY Podnikatel
roku České republiky
reprezentuje naši zemi na
světovém finále soutěže
v Monte Carlu.

O společnosti EY:
EY je předním celosvětovým
poskytovatelem odborných
poradenských služeb. Díky
detailní znalosti jednotlivých
hospodářských odvětví
pomáhají naše integrované
servisní divize — audit, forenzní
a účetní služby, consulting,
strategie a transakce,
daňové a právní poradenství
— klientům využívat nové
příležitosti, efektivně
vyhodnocovat a řídit rizika
a dosahovat stabilní růst.
Naše multidisciplinární týmy
poskytují klientům podporu
při dodržování zákonů a jiných
předpisů a při plnění potřeb
akcionářů, investorů, věřitelů,
zaměstnanců i všech ostatních
zainteresovaných subjektů.
Výjimečný lidský a odborný
potenciál nám umožňuje hrát
významnou roli při vytváření
lepšího prostředí pro naše
zaměstnance, klienty i pro širší
společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci
a může zahrnovat jednu či více členských
ﬁrem Ernst & Young Global Limited, z nichž
každá je samostatnou právnickou osobou.

Podnikatelský duch

Strategické řízení

Inovace

• Klade na sebe i na podnik vysoké nároky
a snaží se být nejlepší.

• Vytváří podnikatelskou vizi a stanovuje
cíle pro rozvoj a expanzi podniku.

• Razí cestu novým metodám nebo
technologiím.

• Dokáže riskovat a překonávat obtížné
překážky.

• Buduje efektivně fungující pracovní tým
a uzavírá strategická spojení.

• Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých
zkušeností.

• Dosažené výsledky hodnotí podle
vytyčených cílů.

• Modifikuje stávající nebo vyvíjí nové
výrobky či služby dříve než konkurenti
na trhu.

Tvorba hodnoty

Celostátní a mezinárodní dopad

• Vytváří hodnoty pro svůj podnik
i pro celou společnost.

• Má významný podíl na domácím a/nebo
mezinárodním trhu.

• Dosahuje výborných finančních
výsledků.

• Systematicky zvyšuje svůj tržní podíl
a rozšiřuje tržní dosah.

• Rozvíjí lidské zdroje.

• Plánuje další mezinárodní růst včetně
působení na globálním trhu.

• Má strategii zajišťující dlouhodobou
udržitelnost.

• Vytváří podnikatelskou kulturu,
jejímž typickým znakem jsou inovace,
a investuje do výzkumu a vývoje.

Čestnost a společenská
odpovědnost
• Je široce respektovanou, uznávanou
osobností a vzorem, protože svým
životem naplňuje hodnoty, které vyznává.
• Dělá maximum, aby naplnil/a poslání
svého podniku včetně dodržování
nejpřísnějších etických a kvalitativních
norem.
• Významně se zapojuje do dobročinné,
filantropické či jiné činnosti v oblasti
společenské odpovědnosti.

Kraje – regionální vítěz

Hlavní kategorie soutěže, která
se v České republice vyhlašuje od
roku 2000. Její vítěz reprezentuje
Českou republiku na světovém
finále v Monte Carlu a bojuje o titul
EY Světový podnikatel roku.

V závislosti na počtu a kvalitě přihlášených
podnikatelů vybírá porota vítěze
v jednotlivých krajích České republiky.
Držitele krajského titulu EY Podnikatel
roku má tradičně kraj Olomoucký,
Jihomoravský, Praha a Středočeský kraj,
Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Hlavní porota

Do této kategorie se může přihlásit
podnikatel, který k 31. 12. 2020 nedosáhl
věku 30 let nebo jehož celková doba
podnikatelské činnosti nepřesahuje 5 let
(tedy s podnikáním začal po 1. 1. 2015).
Hlásí-li se za jednu společnost více
podnikatelů, pro zařazení do kategorie
EY Začínající podnikatel roku musí
podmínku týkající se věku nebo délky
podnikání splňovat všichni. Podmínka
počtu zaměstnanců se na tuto kategorii
nevztahuje.

Poradní sbor soutěže

Oliver Dlouhý
předseda poroty
Kiwi.com
EY Podnikatel roku 2019

Radka Prokopová
Alca plast
EY Podnikatel roku 2018

Zdeněk Pelc
GZ Media
EY Podnikatel roku 2015

František Piškanin
HOPI
Podnikatel roku 2012

Eduard Kučera
AVAST Software
Podnikatel roku 2009

Vladimír Kovář
Unicorn
Podnikatel roku 2008

Lubomír Stoklásek
AGROSTROJ Pelhřimov
EY Podnikatel roku 2017

Petr Chmela
TESCOMA
EY Podnikatel roku 2016

Vlastislav Bříza
KOH-I-NOOR holding
EY Podnikatel roku 2014

Jiří Hlavatý
JUTA
EY Podnikatel roku 2013

Jannis Samaras
Kofola
Podnikatel roku 2011

Pavel Juříček
BRANO GROUP
Podnikatel roku 2006

Zbyněk Frolík
LINET
Podnikatel roku 2003

Petr Šmída
ENERN

Tomáš Ventura
iDNES.cz

Michal Půr
Info.cz

Petr Šimůnek
Forbes

Miroslav Řihák
ANECT
Podnikatel roku 2004

Kvido Štěpánek
Isolit-Bravo
Podnikatel roku 2002

Ivan Pilný
zmocněnec pro digitální
vzdělávání

Vladimír Dlouhý
prezident Hospodářské
komory ČR

Petr Koblic
Burza cenných papírů
Praha, generální ředitel

Valdemar Walach
WALMARK
Podnikatel roku 2010

Vítěz
2020

hlavního města Prahy
2020

Společnost

Prusa Research a.s.

Rok založení

2012

Web

www.prusa3d.cz

Dnes patří Prusa Research mezi největší výrobce 3D tiskáren
a náplní do nich na světě. Jejich výrobky používají firmy
i jednotlivci ve více než 160 zemích, od Antarktidy až po Havaj.
Před třemi lety měl Průša 60 zaměstnanců, dnes jich je přes 500.
Měsíčně do světa rozešlou kolem 10 tisíc tiskáren, při jejichž
výrobě využívají opět své vlastní tiskárny. Právě soběstačnost je
pro Průšu klíčová — od vývoje softwaru i hardwaru, přes výrobu
většiny komponentů, až po distribuci a zákaznickou podporu.
Externí distributory téměř nevyužívá, ve většině případů si
vystačí s vlastním e-shopem. Díky tomuto nastavení si může
dovolit i nižší cenu. Tiskárny Prusa Research, které, ač nejde
o vyloženě profi stroje, v industry testech poráží i mnohonásobně
dražší profesionální produkty, jsou tak cenově dostupné pro firmy
i pro fyzické osoby.

Průša
Josef

Josef Průša se už jako náctiletý zhlédl ve 3D
tisku. Zapojil se do mezinárodního projektu,
začal jezdit po světě a přednášet a stále častěji
se mu ozývali nadšenci s tím, že chtějí sestavit
3D tiskárnu přímo od něj. Tou dobou studoval
na VŠE, ale škola ho nebavila. V roce 2012
proto studium ukončil a ve svých 22 letech
založil firmu na výrobu 3D tiskáren. Začínal
ve sklepě na pražském Smíchově s půjčkou
200 tisíc korun od otce.

Krizový rok 2020 společnost nezpomalil, spíše naopak. Zatímco
loňský obrat činil 1,5 miliardy korun, letos překročí 2 miliardy.
Díky dobrému a včasnému odhadu situace, dostatečným
zásobám zkraje roku a vysoké míře soběstačnosti koronavirus
vývoj ani výrobu nijak neovlivnil. Poptávka naopak vzrostla —
jak od jednotlivců hledajících nové koníčky, tak od firemních
zákazníků nakupujících tiskárny konstruktérům domů. Průša
a jeho lidé se během roku výrazně zapojili i do celospolečenského
boje s epidemií — na jaře vyvinuli design ochranného štítu,
který následně začali vyrábět a rozdávat. Celkově šlo o více
než čtvrt milionu exemplářů. Štít je plně certifikovaný a jeho
design je volně dostupný. Kromě toho Průšovi lidé vedli aktivitu
Covid19CZ, podíleli se na vývoji plicního ventilátoru CoroVent
a tiskli součástky pro covmasky. Zároveň sdílí své interní postupy,
jak nastavit hygienu a bezpečnost ve firmě, a to v několika
jazycích.
V blízké budoucnosti chce Průša naplno prorazit v segmentu
profesionálních tiskáren a vybudovat pobočky po světě,
především v Americe, která pro firmu představuje asi 40 %
trhu. Kromě toho hodlá pokračovat v edukaci české veřejnosti
— rozvíjet veřejně přístupnou dílnu a projekt rozdávání 3D
tiskáren do škol, do kterého se dosud zapojilo na 600 škol
napříč republikou.

Vítěz
2020
Josef Průša a jeho lidé se
během roku výrazně zapojili
i do celospolečenského boje
s epidemií – na jaře vyvinuli
design ochranného štítu,
který následně začali vyrábět
a rozdávat.
Foto: @davidturecky pro Forbes.cz

Martin Hausenblas s několika
dalšími lidmi stál u zrodu
projektu Covid Czechia
a kampaně #Masksforall
na podporu nošení roušek,
kterou na jaře sdílelo přes
1,4 miliardy lidí po celém
světě, včetně například
Baracka Obamy.

Finalista
2020

Ústeckého kraje
2020

Martin

Společnost

MALFINI, a.s.

Rok založení

1999

Web

www.malfini.com

Hausenblas
Martin Hausenblas stojí za několika velmi
úspěšnými společnostmi, ani jednu z nich ale
přímo neřídí. Sám o sobě říká, že rozhodně není
dobrý manažer, ale vizionář, který své firmy tvoří
hodnotami, myšlenkami a vizí, rád boří hranice
a má touhu neustále něco měnit. Podnikat začal
jako náctiletý v rodném Děčíně, kdy s bratrem
třídili kovy z kontejnerů, vozili je do sběrného
dvora a obchodovali se šrotem. V rámci dalšího
podnikání se dostal až na finanční dno, ale díky
své podnikavosti dluhy velmi rychle splatil.
Následně se spolužákem ze střední školy založili
reklamní agenturu a v roce 1999 pak společnost
MALFINI (dříve ADLER) zaměřenou na značkový
reklamní textil.

MALFINI dnes zaměstnává na 400 lidí a s obratem okolo 1,4
miliardy korun je lídrem na trhu reklamního textilu ve střední
Evropě a jedním z největších dodavatelů v dalších evropských
zemích. Hlavní předností firmy je kromě vysoké kvality zboží
především spolehlivost a rychlost — díky automatizaci, robotizaci
a nejmodernějším technologiím jsou objednávky expedovány
téměř obratem. Hausenblas zároveň pečlivě dbá na snižování
uhlíkové stopy a ekologii obecně a ke stejnému přístupu vede
a motivuje i své dodavatele. V roce 2013 se společníkem založili
technologickou a logistickou platformu Liftago, která mimo
jiné výrazně přispěla ke transformaci trhu taxi v Praze a patří
mezi nejlépe hodnocené technologie taxislužby na světě. Do
budoucna chce mít Hausenblas z Liftaga globálního hráče, který
bude integrovat různé autonomní prostředky a formy dopravy
a umožní efektivní a udržitelnou přepravu čehokoliv kamkoliv.
Koronavirová krize firmám Martina Hausenblase i jemu
samotnému přinesla řadu změn. Díky kontaktům v Číně
zajistili velkokapacitní dodávky roušek a respirátorů pro
kraje a zdravotnická zařízení a sama společnost MALFINI se
začala věnovat výrobě roušek a dalších ochranných pomůcek
a provozuje projekt rouskylidem.cz. Liftago se po poklesu
přepravy pasažérů pustilo do rozvozu dokumentů a zboží
a věnovalo se i humanitárním transferům. Hausenblas osobně
pak spolu s několika dalšími lidmi stál u zrodu projektu Covid
Czechia a kampaně #Masksforall na podporu nošení roušek,
kterou na jaře sdílelo přes 1,4 miliardy lidí po celém světě,
včetně například Baracka Obamy.

Jak sám Martin Hausenblas říká, jeho finanční podnikatelská vize
byla dávno naplněna a v byznysu už není kvůli penězům. Chce
budovat inovativní, udržitelné a poctivé firmy, které posouvají svá
odvětví kupředu a snaží se být prospěšné všude tam, kde působí.
Osobně se aktivně věnuje koučování, mentoringu a charitě. Na
dobročinné účely nedávno odkázal zhruba třetinu svého majetku
a do budoucna tuto částku plánuje navýšit.
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Zlínského kraje
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David

Společnost

mmcité 1 a.s.

Rok založení

1994

Web

www.mmcite.com

Karásek
David Karásek vždy snil o tom, že se stane
designérem, rozhodl se proto studovat
průmyslový design a sochařství. Na začátku
90. let se spolužákem vyhráli v designérské
soutěži na prvky veřejného prostoru pro město
Zlín, ale v celé republice nenašli nikoho, kdo
by byl schopný jejich návrhy zrealizovat. V roce
1994 proto založili vlastní firmu na výrobu
městského mobiliáře – lavičky, odpadkové
koše, zábradlí, stojany na kola, květináče,
zastávkové přístřešky atd.

Začátky byly těžké, Karásek a jeho kolegové měli problém
přesvědčit potenciální zákazníky o důležitosti designu ve
veřejném prostoru a o tom, že do atraktivního a kvalitního
mobiliáře se vyplatí investovat. Neúnavně však objížděli republiku
a postupně klienty přesvědčili. Po nějaké době se firma rozrostla
o divizi ocelových staveb, která se věnuje infrastrukturním
projektům v dopravě, jako jsou nádraží a letiště.
Dnes najdeme mobiliář z dílny Karáskovy firmy nejen na mnoha
místech České republiky, ale například i v centrále Googlu
v Palo Altu, na letišti Charlese de Gaulla v Paříži, v Olympijském
vesnici v Rio de Janeiru, na lanovce na Mont Blanc nebo na
promenádách v Dubaji. Roční obrat společnosti dosahuje kolem
800 milionů korun a zhruba 80 % produkce putuje do zahraničí.
Mmcité má po celém světě 10 poboček a díky partnerům působí
celkem ve 30 zemích. Kromě výroby se firma věnuje i designu.
David Karásek má rád funkční věci se zajímavým designem,
věří v kultivaci veřejného prostoru prostřednictvím kvalitního,
moderního a zároveň nadčasového designu. V tomto duchu vede
své designerské studio, které nabízí vlastní katalogovou kolekci
a úzce spolupracuje s několika univerzitami — řada studentských
a diplomových prací se již stala součástí katalogu.
Mmcité dlouhodobě výrazně roste. Naprostá většina
realizovaných projektů trvá i několik let. Cílem společnosti
do budoucna je udržet vysokou kvalitu a rozšířit a prohloubit
geografickou expanzi i nabízené portfolio. Aktuálně se David
Karásek a jeho týmy zabývají například problematikou smart
cities, elektromobilitou a bikesharingem. Hlavním cílem
a posláním však zůstává zlepšování veřejného prostoru skrze
kvalitní design — Karásek se dlouhodobě snaží ukázat široké
veřejnosti, že městský mobiliář nemusí být jen funkční, ale může
být i krásný.

David Karásek
se dlouhodobě
snaží ukázat široké
veřejnosti, že městský
mobiliář nemusí být
jen funkční, ale může
být i krásný.
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Michal

Společnost

DoDo Group SE

Rok založení

2016

Web

www.idodo.cz

Po tomto úspěchu přišly další e-shopy a projekty. Před pár lety
Menšík spoluzaložil holding V-Sharp Ventures, který veškeré tyto
projekty zastřešuje. Jejich společným jmenovatelem je přístup
založený na práci s daty a snaha o trvalé zvyšování efektivity
v e-commerce a patří sem mimo jiné například online tržiště
Atoto či e-commerce akcelerátor Inveo.

Menšík

V roce 2017 Menšík koupil start-up DoDo zabývající se expresním
dovozem zboží. V té době se jednalo o malý logistický projekt
s pěti zaměstnanci, dvěma auty a deseti kurýry. Během čtyř
let DoDo díky Menšíkovi a jeho zkušenému týmu vyrostlo
o 8 500 % a dosahuje obratu přes 500 milionů Kč. Dnes má tento
technologický start-up na 1500 kurýrů a 700 aut a spolupracuje
s největšími hráči na trhu v oblasti e-commerce. Kromě České
republiky a Slovenska působí v Polsku a Maďarsku, otevírá
Německo a Bulharsko a chystá se i do dalších zemí. Cílem firmy
je co nejvíce využívat již existující kapacity a přinášet inovativní
a udržitelné logistické řešení, které uleví přetíženým městským
infrastrukturám.

Nejen DoDo, ale i další
projekty Michala Menšíka
jsou postaveny především
na inovacích a maximální
digitalizaci veškerých
procesů.

Dětství strávil Michal Menšík v USA, kde jeho
otec podnikal. Právě on byl pro Michala vždy
velkým vzorem, inspirací a motivací k tomu,
aby sám od mládí poctivě pracoval a podnikal.
Na vysoké škole ho to táhlo k marketingu a začal
pracovat v e-commerce agentuře. Zároveň
s kamarádem založili malý e-shop na prodej
domácích pekáren a během dvou let konkurovali
největším hráčům na trhu.

Zatímco jiné firmy z V-Sharp Ventures koronavirová krize
zpomalila, pro DoDo naopak znamenala příležitost k rychlejšímu
růstu, jelikož výrazně narostla poptávka ze strany klientů
i koncových zákazníků. Díky své flexibilitě a komplexnosti
nabízených služeb se Menšíkovy firmy již v průběhu jarní vlny
krize staly součástí základních složek státu, které musí fungovat
v oblasti zásobování. Ve spolupráci s platformou Košík.cz během
několika dní spustili e-shop s nabídkou levných hotových jídel,
která prodávali a rozváželi bez jakékoliv marže. Kromě toho se
DoDo podílelo na vzniku platformy Dobrovolnik.cz.
Nejen DoDo, ale i další projekty Michala Menšíka jsou postaveny
především na inovacích a maximální digitalizaci veškerých
procesů. V případě DoDo zatím putuje do inovací většina tržeb,
nedávno například společnost vyvinula vysoce efektivního
robotického dispečera. Kromě dalších inovací a geografické
expanze do co největšího počtu větších evropských měst se
chce Menšík do budoucna zaměřit na podporu nových start-upů
z dalších odvětví, které, stejně jako DoDo, posunou svůj obor
a napomohou vyšší udržitelnosti.

Finalista
2020

Společnost

Pilulka Lékárny a.s.

Rok založení

2013

Web

www.pilulka.cz

Kasovi
Martin a Petr

Dnes je Pilulka předním poskytovatelem online lékárenských
služeb ve střední Evropě a s více než 30 vlastními lékárnami
a 120 franšízami patří mezi TOP3 tuzemské sítě kamenných
lékáren. Zároveň je s obratem přesahujícím 1,5 miliardy
korun a meziročním růstem 25–30 % jednou z nejrychleji
rostoucích e-commerce společností v regionu střední a východní
Evropy. Kromě České republiky a Slovenska má pobočku ještě
v Rumunsku, připravuje se na vstup do Maďarska a v plánu jsou
i další země.

Petr Kasa říká, že má podnikavost a touhu budovat
a tvořit pevně zakódované ve své DNA. První
živnostenský list si pořídil den po osmnáctých
narozeninách a předtím už pár let podnikal na
živnostenský list své maminky. Vyzkoušel si
i korporátní kariéru, kdy několik let vedl československé zastoupení společnosti Nokia, ale jak
sám říká, i tam uplatňoval spíše podnikatelský
než korporátní přístup. V roce 1999 s bratrem
Martinem založili úspěšný e-shop kasa.cz, který
o deset let později prodali. Získané peníze pak
částečně použili na rozjezd dalšího společného
projektu, Pilulky. Tu začali budovat v roce 2012,
o rok později spustili online prodej a v roce 2015
byla otevřena první kamenná lékárna.

Koronavirová krize měla na byznys Pilulky pozitivní dopad. Lidé
začali masivně vyhledávat a nakupovat lékárenské zboží a služby
online a již během první vlny pandemie se společnost dostala na
dvojnásobek původně plánovaných tržeb. Hned na jaře se Pilulka
začala velmi aktivně zapojovat i do celospolečenského boje proti
epidemii. Kromě rozdávání roušek, dezinfekcí a dalších potřeb do
škol či nemocnic začala firma propojovat úřady s dobrovolníky,
kteří pomáhali s donáškou věcí potřebným, a zřídila i callcentrum
s poradenstvím pro lidi zasažené covidem. Zároveň spustila
projekt erecept.cz, díky němuž jdou lidé do lékárny pro léky na
předpis až v okamžiku, kdy je tam mají připravené, případně
si mohou zajistit donášku lékárníkem. Původně byl projekt
plánovaný jen pro síť Pilulka, ale bratři Kasové se ho rozhodli
uvolnit pro celý trh. Dnes přes něj jdou tisícovky receptů.
Koncem loňského roku Pilulka úspěšně vstoupila na burzu
a získaný kapitál chystá investovat do dalšího rozvoje. Kromě
geografické expanze půjde především o technologický vývoj
a rozvoj služeb. Už dnes Pilulka není jen lékárna, ale propracovaná
technologicko-logistická platforma, která sjednocuje produkty
a služby péče o zdraví a propojuje výrobce, distributory
a informace. Do budoucna plánují jít bratři Kasové ještě dál
a chtějí, aby Pilulka fungovala jako komplexní mezinárodní
portál, kde budou lidé řešit vše, co se týká péče o zdraví.

Pilulka není jen lékárna, ale
propracovaná technologicko-logistická
platforma, která sjednocuje produkty
a služby péče o zdraví a propojuje
výrobce, distributory a informace.

2020

Do kategorie EY Technologický podnikatel roku
může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže,
jehož společnost technologie vytváří nebo
inovativním způsobem využívá. Přihlášky do této
kategorie posuzuje odborná porota, která přihlíží
k tomu, zda jsou moderní technologie úspěšně
integrovány do firemních procesů, zda významnou
měrou ovlivňují ekonomickou úspěšnost
společnosti a zda má společnost dlouhodobou
strategii využívání moderních technologií.

Porota

Jaroslav Klíma
předseda poroty
TESCAN ORSAY HOLDING
Technologický podnikatel
roku 2011

Jan Hvížďala
JHV — ENGINEERING
EY Technologický
podnikatel roku 2017

Vladimír Velebný
holding CONTIPRO
EY Technologický
podnikatel roku 2014

Václav Muchna
Y SOFT CORPORATION
Technologický podnikatel
roku 2010

Josef Suska
HOKAMI CZ
Technologický podnikatel
roku 2007

Pavel Baudiš
AVAST Software

Karel Volenec
ELLA — CS
Technologický podnikatel
roku 2012

Speciální hodnoticí kritéria
• Moderní technologie jsou
úspěšně integrovány do firemních
procesů.
• Technologie významnou měrou
ovlivňují ekonomickou úspěšnost
společnosti.
• Společnost má dlouhodobou
strategii využívání moderních
technologií.

2020

Jihomoravského kraje
2020

Lubomír a Juraj

Šabatkovi

V loňském roce bylo v plánu také otevření pobočky v Americe,
tuto expanzi však zbrzdila koronavirová krize. Ročně IDEA
StatiCa roste o několik desítek procent a přes 80 % příjmů
pochází ze zahraničí. Roční obrat přesahuje 100 milionů korun.

Společnost

IDEA StatiCa s.r.o.

Rok založení

2009

Web

www.ideastatica.com

Se softwarem od IDEA StatiCa pracují
zhruba 4 tisíce firem téměř v 80 zemích
světa a společnost rodiny Šabatkových úzce
spolupracuje se třemi ze čtyř největších
globálních hráčů v oboru. Unikátní software
umožňuje počítat složité a komplexní
konstrukce, které jiné programy nezvládají.
Kromě brněnské centrály má společnost
pobočku v Londýně a nyní otevírá další
v Německu a Beneluxu.

První roky fungování firmy IDEA StatiCa však byly těžké. Lubomír
Šabatka po revoluci opustil své stálé zaměstnání a začal se
naplno věnovat vývoji softwaru pro statiku. V roce 2009 pak
založil vlastní vývojářskou společnost IDEA StatiCa na vývoj
programů pro projektování a výpočty složitých stavebních
konstrukcí, například obchodních center, továren či mostů.
Z počátku Šabatka často slýchal, že byznys, který si vybral, není
perspektivní a on by se měl raději zaměřit na něco jiného. Vývoj
ukázal, že jeho podnikatelský záměr byl správný.
Dnes je do chodu společnosti zapojena celá Šabatkova rodina
— syn Juraj je obchodním a finančním ředitelem a aktivně tak
ovlivňuje každodenní chod a strategické směřování firmy, druhý
syn Jan má na starosti právní záležitosti a manželka se stará
o administrativu a finance. Celkem má IDEA StatiCa téměř
50 zaměstnanců, přičemž více než polovina z nich se věnuje
výzkumu a vývoji, do kterého firma investuje nemalé prostředky.
V oblasti aplikovaného výzkumu Šabatkovi dlouhodobě úzce
spolupracují s univerzitami — ČVUT, VUT a také s ETH v Curychu.
Firma vyvinula a neustále inovuje unikátní a sofistikované
výpočetní metody, ale samotná práce s programem je velmi
jednoduchá a uživatelsky přívětivá a umožňuje statikům pracovat
rychleji a přesněji.
Cílem Lubomíra a Juraje Šabatkových je ovlivnit a posunout celý
obor kupředu a prostřednictvím špičkového softwaru přispět
k tomu, aby byly stavební konstrukce po celém světě bezpečnější
a levnější. Za hlavní výzvu do budoucna považují dostat byznys
více mimo Evropu. Prioritní je pro ně založení pobočky v USA,
kde příliš nefunguje dosavadní systém distributorů, v další fázi
pak plánují posílení asijsko-pacifického regionu.

Cílem Lubomíra a Juraje Šabatkových
je ovlivnit a posunout celý obor
kupředu a prostřednictvím
špičkového softwaru přispět k tomu,
aby byly stavební konstrukce po
celém světě bezpečnější a levnější.

I přes rozšiřování výrobních kapacit
a nákup nového vybavení chtějí bratři
Herkovi i nadále klást maximální důraz
na ruční výrobu a také na udržitelnost
a vysokou kvalitu veškerých používaných
materiálů i finálních výrobků.

2020

Společnost

Wuders s.r.o.

Rok založení

2018

Web

www.wuders.cz

Herkovi
Dominik, Jan a Václav

Po roce dali výpověď a nějakou dobu přemýšleli, co dál. Nakonec
objevili kouzlo industriálního nábytku, který kombinoval dřevo
a kov, dva materiály, se kterými uměli velmi dobře pracovat,
a rozhodli se začít vyrábět a prodávat vlastní kousky. V roce
2017, ve svých 21 letech, založili Dominik s Janem značku
Wuders, po roce se k nim přidal i Václav. Ze začátku nábytek
prodávali především lidem ve svém okolí a kromě sériové výroby
v různých konfiguracích nabízeli také výrobu na zakázku. Od té
ale brzy upustili a začali se soustředit čistě na výrobu a prodej
nábytku podle vlastního designu, který má na starosti Václav
Herka. Nejprve bratři pracovali se smrkovým dřevem, nyní už
používají výhradně dub, který má delší životnost. Dřevo pochází
z udržitelných českých či slovenských zdrojů.

Bratři Dominik, Jan a Václav Herkovi odmalička
trávili spoustu času v dílně a pod vedením otce
a dědečka se učili pracovat se dřevem a kovem.
Po otcově vzoru se nakonec všichni tři vyučili
strojním mechanikem a Dominik a Jan po škole
začali pracovat ve firmě svého strýce na výrobu
sušáren na dřevo. Řemeslo je bavilo, ale práce
jako taková jim nestačila – chtěli tvořit a vyrábět
něco vlastního.

Rodiče byli původně k podnikání svých synů skeptičtí, nakonec
se však také zapojili a nyní ve firmě oba pracují. Kromě bratrů
Herkových je jedním ze společníků firmy Václav Staněk,
zakladatel a majitel značky Vasky, který působí jako strategická
podpora a jeho agentura se Wuders stará o marketing. Zatímco
velká řada firem s příchodem koronavirové krize v roce 2020
své výdaje na marketing zmrazila, ve Wuders je naopak výrazně
navýšili a investovali do online reklamy. Zákazníci se přesunuli
do online prostředí, zařizovali si domácí kanceláře a pustili se
do zvelebování svých domovů, díky čemuž se obrat Wuders
během dubna téměř zdvojnásobil. Nakonec firma za uplynulý
rok se zhruba 4,5 tisíci prodanými kusy nábytku vyrostla o téměř
1 000 % a dosáhla obratu 30 milionů korun.
Dosud se nábytek Wuders prodával pouze online, nyní však bratři
chystají otevření kamenné prodejny v Praze a pracují také na
rozšíření produktové nabídky o další kategorie, například postele
či zahradní nábytek. V plánu je také expanze do zahraničí. I přes
rozšiřování výrobních kapacit a nákup nového vybavení chtějí
bratři Herkovi i nadále klást maximální důraz na ruční výrobu
a také na udržitelnost a vysokou kvalitu veškerých používaných
materiálů i finálních výrobků.

Olomouckého kraje
2020

Plzeňského kraje
2020
MONTIX je primárně výrobní a montážní společnost, ale Oldřich
Svoboda velmi dbá na oblast inovací. Nechce být pro zákazníky
jen běžným dodavatelem, jeho cílem je nabízet jim co nejvyšší
přidanou hodnotu. Firma investuje nemalé částky do vlastního
vývoje a konstrukce lisovacích forem a v Mohelnici zaměstnává
na 250 vývojářů. Zároveň využívá nejmodernější dostupné
stroje a technologie a v těchto investicích hodlá pokračovat i do
budoucna.

Oldřich Svoboda
Společnost

MONTIX, a.s.

Rok založení

2012

Web

www.montix.cz

Oldřich Svoboda s vlastním podnikáním začal
velmi netradičně – po odchodu do důchodu
a překonání těžké choroby. Když po šedesátce
odešel z vrcholového manažerského místa, které
zastával více než dvacet let, a začal odpočívat
a cestovat, objevily se vážné zdravotní problémy.
Po poradě s lékařem se rozhodl léčit prací a v roce
2012 založil společnost MONTIX.
Začínal s 20 zaměstnanci montáží a kompletací světlometů
v závodě v Horce nad Moravou. Firmě se dařilo, postupně
začaly přibývat zakázky a s rostoucí poptávkou se rozšířil i záběr
podnikání. Dnes MONTIX zaměstnává na 800 lidí a působí ve třech
hlavních oblastech — kromě původního závodu v Horce se jedná
o továrnu na lisování a pokovení plastů v Mohelnici, kde je zároveň
i vývojové centrum, a personální agenturu také v Mohelnici.
Aktuální obrat společnosti činí kolem 800 milionů korun.

Oldřich Svoboda se od počátku snaží držet ve firmě rodinný
charakter a nemalé úsilí věnuje i podpoře regionu — společnost
pravidelně organizuje a přispívá na sportovní, kulturní
a společensky odpovědné projekty. Svoboda by rád, aby MONTIX
ve stejném duchu pokračoval i do budoucna. Věří, že klíčové je
obklopit se těmi správnými lidmi a do svých o generaci mladších
kolegů ve vedení společnosti vkládá velké naděje. Jedním z nich
je i jeho syn, který působí v představenstvu.

Jaroslav Follprecht
Roman Žák
Společnost

AIMTEC a.s.

Rok založení

1996

Web

www.aimtecglobal.com

Společnost Aimtec byla založena v roce 1996 jako
technologická a poradenská společnost. Dnes se
Aimtec prostřednictvím svých pěti divizí zaměřuje
na efektivní digitalizaci výroby a logistiky
u středně velkých výrobních firem, primárně
z automobilového průmyslu. Od optimalizace,
digitalizace a automatizace veškerých procesů
uvnitř firmy, až po integraci dodavatelskoodběratelských řetězců.
Zakladatelé firmy v ní stále aktivně působí. Jaroslav Follprecht je
výkonným ředitelem a dohlíží na každodenní chod společnosti,
Roman Žák je předsedou představenstva a má na starosti
celkovou strategii a vizi.
Společnost zaměstnává více než 150 lidí a roční obrat přesahuje
370 milionů korun. Zhruba 60 % obratu pokrývá domácí trh,
ale Aimtec se postupně prosazuje také v zahraničí, především
v Německu, které vnímá jako odrazový můstek pro další expanzi
do Evropy i mimo ni. Právě geografická expanze je jedním z cílů
firmy pro následující roky.

Krizový rok 2020 společnost nijak výrazně nezbrzdil, Aimtec
dosáhl vyššího zisku, než bylo původně v plánu, díky efektivním
úsporným opatřením, která byla zavedena hned na jaře. Během
krize firma úzce spolupracovala s plzeňskou Fakultní nemocnicí,
pro kterou nakoupila například mobilní sonografy pro vyšetřování
v domácím prostředí pacientů. Dlouhodobě Aimtec podporuje
například nadační fond Alzheimer a řadu dalších prospěšných
projektů. Pravidelně také pořádá AIMTEC Open Race, jeden
z největších cyklo maratonů pro širokou veřejnost v okolí,
a zároveň je jedním z tahounů technologického vzdělávání
v regionu — spolupracuje především se středními průmyslovými
školami a univerzitou. Spolupráci navazuje přímo se studenty,
řadu z nich následně zaměstnává.
Jaroslav Follprecht a Roman Žák se shodují, že firma je pro ně
zároveň velkým koníčkem a zdrojem energie. Svému byznysu věří
a do budoucna by firmu rádi předali dětem. Ty už nyní do jejího
chodu postupně zapojují.

Moravskoslezského kraje
2020

Pardubického kraje
2020

Jaroslav Drahoš
FINIDR, s.r.o.

Společnost

Pears Health Cyber, s.r.o.

Rok založení

1994

Rok založení

1999

Web

www.finidr.cz

Web

www.pearshealthcyber.cz

do fungování společnosti zasáhl velmi výrazně. Pětinu ze zhruba
500 zaměstnanců tvoří pendleři z Polského Těšína, kteří na
konci března museli ze dne na den zůstat doma, a další pětina
zaměstnanců skončila na nemocenské, což výrazně ovlivnilo
výrobní kapacity. Klienti navíc začali stornovat zakázky a výrazně
tlačit na ceny.

Jaroslav Drahoš sám sebe za velkého čtenáře nepovažuje,
ale s knihami spojil celý svůj profesní život. Po ukončení
vysokoškolského studia v roce 1990 se během dvou let stal
ekonomickým ředitelem tiskárny v Českém Těšíně. V roce 1994
se rozhodl odejít a na zelené louce založit vlastní tiskárnu knih
FINIDR. Okolí ho odrazovalo s tím, že knihtisk není perspektivní,
on ale i přes počáteční problémy se sháněním financí věřil, že do
10 let budou největší tiskárnou knih v republice, což se podařilo.
V budoucnost knihtisku věří Drahoš i dnes, přestože rok 2020

Jaroslav Drahoš má dva náctileté syny, ale k zapojení se do firmy
je nijak nevede, rozhodnutí nechává plně na nich. S rodinou tráví
čas velmi rád, o dovolených společně cestují a věnují se sportu.
Jednou za rok vyráží s kamarády s batohem na zádech po celém
světě, vyhledávají krásnou přírodu a snaží se vyhnout městům
a civilizaci.

V blízké budoucnosti chce FINIDR investovat především do
zaměstnanců a inovací — kromě nákupu nejmodernějších strojů
svého druhu se společnost intenzivně věnuje automatizaci
a robotizaci, především v oblasti zefektivňování manipulace
materiálu po halách.

Vladimír Finsterle se dlouhodobě snaží změnit celospolečenské
vnímání svého oboru — chce veřejnost přesvědčit, že lékárenství
není o „prodávání krabiček“, ale je to komplexní služba
s přidanou hodnotou v podobě odborného poradenství v oblasti
péče o zdraví. Do budoucna se hodlá zaměřit mimo jiné na
další zlepšování spolupráce subjektů v péči o zdraví a na hlubší
integraci a využívání technologií ve zdravotnictví. Dlouhodobě
také podporuje projekty na pomoc lidem se vzácnými
onemocněními, například organizaci Debra pomáhající lidem
s nemocí motýlích křídel.

Vladimír Finsterle

Společnost

FINIDR Jaroslava Drahoše patří mezi největší
a nejmodernější tiskárny na světě s ročním
obratem okolo 1 miliardy korun. Měsíčně
vyprodukuje na 1 000 titulů v celkovém počtu
cca 2,5 milionu výtisků. Drahoš si dlouhodobě
velmi zakládá na ekologickém přístupu a veškerá
výroba knih je dnes uhlíkově neutrální. Na 70 %
veškeré produkce putuje do zahraničí, především
do západních zemí, kde si firma za téměř 30 let
existence vybudovala velmi dobré jméno.

Obrat společnosti se v loňském roce pohyboval kolem jedné
miliardy korun a vedle vlastních firem v Německu a Americe
realizuje Pears Health Cyber projekty takřka po celém světě.
Koronavirová krize pro společnost znamenala rekordní růst
a urychlila některé plánované investice, především v oblasti
distribuce a skladování.

Vladimír Finsterle o sobě říká, že je lékárník nejen
profesí, ale i srdcem. Společnost Pears Health
Cyber a informační portál Lékárna.cz založil
v roce 1999. Byl první, kdo lidem nabídl možnost
nákupu volně prodejných léčiv a doplňků stravy
online. Dnes patří Lékárna.cz do TOP3 online
lékáren na českém trhu.
Finsterle je také duchovním otcem portálu Ordinace.cz, vyvíjí
marketingová a komunikační řešení pro farmaceutické firmy
a mobilní aplikace ve zdravotnictví. Má vlastní technologický
start-up Thermeeno vyrábějící kontinuální snímač tělesné
teploty pro děti i dospělé, který je propojený s mobilní aplikací.
V roce 2006 založil největší českou platformu pro celoživotní
e-vzdělávání lékařů a lékárníků EUNI. Kurzy, které jsou pro
zdravotníky zdarma, mají od roku 2007 akreditaci od České
lékařské komory a na rozvoji platformy se dlouhodobě podílí
přední čeští odborníci. Na portálu je dnes registrováno
přes 24 tisíc zdravotníků, z toho více než 14 tisíc lékařů
a 4,5 tisíce lékárníků.

Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz
Nejlepší podnikatelský příběh
Hlavní spoluorganizátor soutěže, mediální skupina MAFRA, vyhlašuje
od roku 2011 čtenářskou anketu o „Nejlepší podnikatelský příběh“.
Redakce MF DNES vybere z účastníků soutěže EY Podnikatel roku osm
finalistů, jejichž profily publikuje. Čtenáři iDNES.cz a MF DNES pak
svými hlasy zvolí nejlepší podnikatelský příběh uplynulého roku.

Finalisté kategorie

Cena čtenářů
MF DNES a iDNES.cz
Nejlepší podnikatelský příběh
2020

Libereckého kraje
2020
Vokurka se rozhodl pro stavbu vlastní továrny a kompletní
dohled nad celým výrobním procesem. Společnost si zakládá
na používání těch nejkvalitnějších surovin a co nejšetrnějších
výrobních postupů a v rámci vývoje spolupracuje s předními
odborníky.

Jan Vokurka
Společnost

Kitl s.r.o.

Rok založení

2007

Web

www.kitl.cz

Jako nadějný mladý marketér získal Jan Vokurka
v roce 2005 titul Brand Manager České republiky
za úspěšné uvedení tyčinky KitKat na lokální
trh. Skvěle rozjetá korporátní kariéra ho však
nenaplňovala, chtěl budovat něco vlastního. V roce
2007 tak v rodném Jablonci nad Nisou založil
společnost Kitl na výrobu léčivého bylinného
nápoje, kterou pojmenoval po lokálním a mýty
opředeném lékaři a alchymistovi z 18. století.

Dnes firma zaměstnává více než 20 lidí a vyrábí několik
desítek druhů ovocných a bylinných nápojů, sirupů, medovin
a medicinálních vín. Sirupy Kitl používají pro přípravu limonád
restaurace a kavárny po celé republice. Vokurka se zatím
primárně soustředí právě na domácí trh, ale sirupy Kitl jsou
k dostání například i v Austrálii. Firma ročně roste zhruba
o pětinu a tento růst si zachovala i v krizovém roce 2020, kdy se
obrat pohyboval na úrovni 80 milionů korun. Vzhledem k situaci
sice došlo k obrovskému výpadku ze strany restaurací a dalších
podniků, ale Kitl naopak výrazně posílil v oblasti online prodejů.
Vokurka je velký jablonecký patriot a dlouhodobě se snaží
například o zvelebení oblasti tzv. Kittelovska — uspořádal několik
veřejných sbírek, založil zde muzeum, vydává knihy a snaží se
oživit ducha tohoto místa. Kromě toho společnost nedávno
koupila zchátralý areál Vratislavické kyselky, který se aktuálně
snaží obnovit. S minerální vodou má Jan Vokurka do budoucna
velké plány. V dalších letech by se zároveň chtěl intenzivně
zaměřit na expanzi Kitlu do světa.

D. Balcar, A. Koppová
Optimistic, Černošice

Jakub Brandalík
Lightway, Praha

Lubomír Dvořák
Dvořák-svahové sekačky, Pohled

Martin Kůs
Vuch, Chrudim

Partnerské podnikání může být
někdy oříškem. Amálie Koppová
a David Balcar zvládli rozjet značku
Optimistic, kdysi známou pod
názvem Nemléko, vcelku snadno.
Mladý pár v Černošicích u Prahy
už od roku 2016 vyrábí rostlinná
mléka, postupně přidává další
produkty a plánuje i expanzi do
zahraničí.

Sbírá denní světlo pomocí
skleněného sběrače z českého
křišťálu. Následně potrubí ze
stříbra toto denní světlo posílá
dovnitř budovy, konkrétně do
prostor, kde nejsou okna, aby je
osvětlilo a nebyla tam tma. Firma
Lightway 23 let vyváží křišťálové
světlovody do 40 zemí světa.

Svahové sekačky Spider zná
prakticky celý svět. Málokdo ale
tuší, že první prototyp vznikl před
necelými dvěma desítkami let
na rýsovacím prkně v garáži. Od
prvního náčrtku do posledního
šroubku stroj vymýšlel Lubomír
Dvořák z Havlíčkova Brodu.

Vuch je mladá módní značka, která
vznikla v roce 2015, a jejím cílem
je vytvářet nevšední módní kousky
plné barev a radosti. Velký důraz
klade na kvalitu a originální vlastní
design. Do jejich portfolia patří
především dámské peněženky,
kabelky, hodinky, batohy a šperky.

René Müller
Faency Fries, Ostrava

Michal Raudenský
Fly For Fun, Praha

Ruslan Skopal
DaniDarx, Praha

Faency Fries bylo založeno v roce
2016. Gró jejich podnikání jsou
hranolky z čerstvých brambor
s originálními dipy a dalšími
překvapeními. Síť čítá 15
provozoven po celé republice
a těší se velké popularitě. Firma
si zakládá na ostravských kořenech
a čistě českých surovinách.

Letecká škola Fly For Fun provádí
výcviky pilotů od těch, kteří létají
pro vlastní zábavu, až po dopravní
piloty. Létá na ultralehkých
letadlech i velkých letadlech
a vrtulnících. Svoji základnu,
kanceláře, učebny i hangáry má
na letišti Sazená u Kralup nad
Vltavou. Létá od roku 1995.

Když začínali dlouholetí přátelé
a spolužáci Ruslan Skopal a Adam
Rožánek podnikat, pánské trenýrky
mnoho obchodů neprodávalo.
Aktuálně jsou jednička na českém
online trhu pánského spodního
prádla a vysoké cíle je ženou vpřed
už přes 10 let.
Texty a fotografie poskytla mediální skupina Mafra

Cena České televize —
Podnikatelský přínos
kultuře a umění
2020

Do soutěže o Cenu České televize za
podnikatelský přínos kultuře a umění
může být zařazen jakýkoliv účastník
soutěže, který finančně či materiálně
podporuje projekty, jež jsou součástí
kultivace českého veřejného života
skrze umění (hudební festivaly, výstavní
činnost atp.), ale také projekty zaměřené
na veřejný prostor (péče o krajinu,
kulturní dědictví, architektura atp.).
Podpora těchto projektů není předmětem
podnikatelské činnosti podnikatele a není
realizována za účelem dosažení zisku.

Speciální hodnoticí kritéria
Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže
vybírá porota držitele Ceny České televize rovněž na základě níže uvedených
speciálních kritérií.
Nositel myšlenky
Podnikatel je iniciátorem podpory
projektu, osobně se zasazuje o jeho
realizaci, je klíčovou osobností jeho
dlouhodobého trvání.
Odvaha
Nebojí se podpořit začínající, inovativní
projekty.
Dlouhodobý přístup a stabilita
Podpora kultury a umění není
jednorázovou aktivitou, ale směrem, který
daný podnikatel dlouhodobě prosazuje.
Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným
kulturním projektům.

Porota

Petr Dvořák
Česká televize

Aleš Najbrt
Studio Najbrt

Jan Školník
HOBRA — Školník, Agentura
pro rozvoj Broumovska
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2013

Daniel Bárta
zpěvák, textař a fotograf

Čestmír Vančura
Kovárna VIVA
Cena České televize —
Podnikatelský přínos
kultuře a umění 2018

Radana Waldová
WALD Press
Cena České televize —
Podnikatelský přínos
kultuře a umění 2016

Ondřej Kobza
Zahrada na střeše
Cena České televize —
Podnikatelský přínos
kultuře a umění 2019

Výše podpory vyjádřená finančně
Výše vynaložené částky s přihlédnutím
k hospodářským výsledkům společnosti
podnikatele.
Společenský přínos projektu
Význam pro region, místní komunitu.

Jan Dobrovský
Petr Pudil
Společnost

bpd partners a.s.

Rok založení

2008

Web

www.bpdpartners.cz

Jan Dobrovský a Petr Pudil jsou nejen dlouholetí
obchodní partneři, ale také přátelé. Jejich
investiční společnost bpd partners se zaměřuje
primárně na chemický průmysl, obnovitelné
zdroje energie, developerské projekty a na
start-upy z oblasti zdravotnictví, biotechnologií
a zemědělství. Prostřednictvím vlastní nadace
pak podporují řadu vzdělávacích a uměleckých
aktivit a projektů zaměřených na rozvoj občanské
společnosti. Jejich srdeční záležitostí je nezisková
organizace Post Bellum, kterou podporují
od roku 2014.

Post Bellum vychází z myšlenky, že současnost je spoluvytvářena
minulostí a její poznání může pomoci lepší budoucnosti
a účinnější ochraně svobody a demokracie. S tím se Dobrovský
a Pudil osobně ztotožňují, proto se kromě pravidelných
finančních darů v řádu několika milionů ročně oba angažují
i osobně. Podílejí se na strategickém směřování a rozvoji
organizace a přinášejí vlastní nápady. Pudil je členem dozorčí
rady a Dobrovský předsedá diskusnímu klubu Kolegia Paměti
národa. Oba se také aktivně zapojují do největšího projektu
Post Bellum, kterým je od roku 2008 právě Paměť národa.
Tato aktivita, na které Post Bellum spolupracuje s Ústavem
pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem, se zabývá
svědectvími pamětníků totalitních režimu 20. století. I díky
přispění Dobrovského a Pudila se dnes jedná o největší evropskou
veřejně přístupnou databázi pamětníků čítající tisíce příběhů
veteránů druhé světové války, obětí holokaustu, odbojářů,
politických vězňů, disidentů, ale také třeba agentů STB či KGB.
Paměť národa je oceňovaným a mezinárodně respektovaným
projektem. Jeho součástí jsou i Ceny Paměti národa, prestižní
ocenění pro lidi, kteří prokázali, že čest, svoboda a důstojnost
nejsou prázdné pojmy. Předávání probíhá tradičně 17. listopadu
v Národním divadle.

2020

Tomáš Šebek
Rudolf Ringelhán
Společnost

uLékaře.cz, s.r.o.

Rok založení

2016

Web

ulekare.cz

Tomáš Šebek je chirurg a do širšího povědomí
veřejnosti se zapsal především díky svému
aktivnímu působení v rámci organizace Lékaři
bez hranic. V roce 2004 spojil síly s Rudolfem
Ringelhánem a založili vzdělávací agenturu pro
lékaře MeDitorial. Prvním velkým společným
počinem byl vzdělávací portál proLékaře.cz,
který nabízí akreditované vzdělávací online
kurzy, digitální knihovnu odborných lékařských
časopisů a vlastní redakční činnost. Později
vznikl vzdělávací web pro pacienty – uLékaře.cz.
Z toho od roku 2016 kontinuálně budují jedinečný
telemedicínský projekt, jehož cílem je poskytnout
lidem plnou kontrolu nad vlastním zdravím
prostřednictvím dostupné digitální prevence.

Dnes je uLékaře.cz plně digitální klinika se 300 lékaři z různých
oborů a dalším zdravotnickým personálem. Měsíčně provedou
přes 3 000 konzultací. Nárůst počtu uživatelů významně
urychlila koronavirová krize, která zároveň ukázala, že projekt
uLékaře.cz má do budoucna velký potenciál. Platforma člověka
nejprve propojí s praktickým lékařem, který zodpoví jeho dotaz,
v případě potřeby ho předá kolegovi s příslušnou specializací
a následně, je-li třeba, je pacient objednán na osobní prohlídku.
Tento jednoduchý systém zajišťuje pacientům snadný přístup
k odborné lékařské expertíze. Projekt nyní stojí mimo systém
veřejného zdravotního pojištění, ale má podporu zdravotních
pojišťoven. Spolupracující lékaři jsou po celé republice, díky
čemuž získávají jednoduchý přístup ke kvalitní a odborné péči
i lidé z odlehlejších oblastí. Kromě jednotlivců je platforma
určena i pro firmy, které v rámci balíčků zdravotní péče hradí
krytí pro své zaměstnance a jejich rodiny. Aktuálně je v programu
registrováno přes 100 tisíc zaměstnanců z více než 70 firem.
Veškerý generovaný zisk Šebek s Ringelhánem automaticky
reinvestují do dalších inovací a rozšiřování nabízených služeb.
Do budoucna by na platformu rádi přivedli širokou veřejnost
a naučili ji důležitosti prevence — oba totiž věří, že právě přesun
pozornosti k prevenci je pro budoucnost zdravotní péče klíčový.

Ocenění EY Společensky prospěšný
podnikatel roku uděluje speciální porota.
Vybírá z podnikatelů, kteří v praxi aplikují
zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení
společenských problémů. Podnikání
společensky prospěšných podnikatelů
je o zavádění praktických, inovativních
přístupů zaměřených na podstatné
záležitosti, které často zůstávají na okraji
zájmu společnosti. Toto podnikání není
synonymem pro charitu nebo filantropii
a mělo by poskytovat praktickou
a životaschopnou alternativu k čistě
charitativní či státní politice v dané
oblasti.

Speciální hodnoticí kritéria
Podnikatelský duch
Kandidát klade na sebe i na svou
organizaci vysoké nároky. Dokáže riskovat
a překonávat obtížné překážky, je vytrvalý
a umí se poučit ze svých zkušeností.
Inovativnost
Kandidát implementuje a úspěšně zavádí
do praxe nové myšlenky a postupy,
které vedou k systematické změně
určité společenské problematiky/oblasti
společenského života.
Udržitelnost a aplikovatelnost
Iniciativa kandidáta překročila svůj původní
záměr a úspěšně se zavedla v dalších
prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí,
a to buď přispěním podnikatele samotného,
nebo někoho, kdo dále rozvinul některé
z prvků jeho myšlenky.

Porota

Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2019

Jakub Knězů
Etincelle
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2018

Tomáš Masopust
Portus Praha
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2016

Tereza Jurečková
Pragulic — Poznej Prahu jinak!
EY Společensky prospěšná
podnikatelka roku 2014

Drahoslava Kabátová
Letohrádek Vendula
Společensky prospěšná
podnikatelka roku 2008

Jiří Bárta
NADACE VIA

Financování
Organizace kandidáta musí dosáhnout
určitého stupně vlastní finanční
soběstačnosti.
Přímý pozitivní společenský vliv
Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou
společensky prospěšnou podnikatelskou
myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo
jeho myšlenku podporují. Jeho vliv
se projevuje hmatatelnými výsledky
a referencemi a je dobře zdokumentován.
Vzor
Kandidáta je možno považovat za vzor
pro budoucí společensky prospěšné
podnikatele a širokou veřejnost. Reference
musí potvrdit bezúhonnost kandidáta.

Oficiální vůz soutěže

EY Světový
podnikatel roku
Světové finále soutěže EY Podnikatel roku (EY Entrepreneur
Of The Year®) se poprvé uskutečnilo v roce 2001. Nejlepší
podnikatelé z celého světa, vítězové národních soutěží
EY Podnikatel roku, se od té doby každoročně sjíždějí na
začátku června do Monte Carla, aby bojovali o titul nejlepšího
podnikatele světa. I zde rozhoduje o vítězi nezávislá porota
složená z předchozích vítězů soutěže reprezentujících
jednotlivé kontinenty světa.
Nadcházející světové finále je plánováno na 10.—13. června
2021. Zda se vítězové sjedou do Monte Carla či bude akce
převedena do virtuální podoby, ukáže vývoj pandemické
situace. Dvacátým prvním reprezentantem České republiky
na tomto klání bude letošní celostátní vítěz a držitel titulu
EY Podnikatel roku 2020 České republiky Josef Průša
ze společnosti Prusa Research a.s.

Partner soutěže

Hlavní spoluorganizátor

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Podporovatelé

Jubilejním, 20. světovým držitelem titulu EY Světový
podnikatel se stala Dr. Kiran Mazumdar-Shaw, indická
podnikatelka, ﬁlantropka a zakladatelka farmaceutické
společnosti Biocon Limited.

Organizátor

Záštita

Kontakty
Helena Sladkovská
helena.sladkovska@cz.ey.com
+420 225 335 523
Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
podnikatel-roku@cz.ey.com
www.podnikatelroku.cz

EY Česká republika
@EY_Ceskarep
EY
EY Česká republika
eyceskarepublika
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