Ovládáte umění
podnikat?
Hledáme podnikatele,
kteří mění svět k lepšímu.

Není mnoho soutěží,
jako je EY Podnikatel
roku. Soutěží, které
oceňují podnikatelskou
výjimečnost, boj s nepřízní
osudu a odhodlání vytrvat,
i když vám všichni kolem
říkají, že je to marné.
V podnikání totiž jen
dobrý nápad nestačí.

A dobrý nápad nestačí ani na vítězství v soutěži
EY Podnikatel roku, která hledá skutečně
výjimečné osobnosti. Kreativní a energické
lidi, kteří inspirují. Ty, kteří každou překážku
berou jako příležitost a každou chybu jako
cennou lekci. I v letošním, 22. ročníku soutěže
bylo takových osobností mnoho. Velmi mě
potěšilo, že se do soutěže přihlásilo výrazně
více účastníků než v předchozím roce, a také to,
že se objevují nominace ze stále rozmanitějších
odvětví. To pro Českou republiku znamená velký
příslib do budoucna.
Přesvědčte se sami a přečtěte si zajímavé
a velmi inspirativní příběhy letošních vítězů
na následujících stránkách. Jsou nabité
kreativitou, optimismem a snahou měnit
k lepšímu nejen sebe a své okolí, ale také
naši zemi a celou společnost. A za to jim
patří velký dík.
Milí podnikatelé, obdivuji vaši poctivou práci
a upřímně vám gratuluji k úspěchu. Mám velkou
radost z toho, kolik schopných, talentovaných
a inspirativních lidí v Česku máme.
Děkuji, že jste nám všem vzorem, a přeji vám
mnoho dobrého nejen v dalším podnikání.

Martina Kneiflová
vedoucí partnerka EY
v České republice

V podnikání
jen dobrý
nápad nestačí.

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 v téměř 50 zemích na šesti
kontinentech.

EY Podnikatel roku je
nejprestižnější světová
soutěž podnikatelů,
která vzdává
hold výjimečným
osobnostem.

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.

Hodnoticí kritéria

Hlavní porota

Josef Průša
předseda poroty
Prusa Research
EY Podnikatel roku
2020

Vladimír Kovář
Unicorn
Podnikatel roku
2008

Oliver Dlouhý
Kiwi.com
EY Podnikatel roku
2019

Pavel Juříček
BRANO GROUP
Podnikatel roku
2006

Radka Prokopová
Alca plast
EY Podnikatel roku
2018

Zbyněk Frolík
LINET
Podnikatel roku
2003

Zdeněk Pelc
GZ Media
EY Podnikatel roku
2015

Petr Šmída
ENERN

František Piškanin
HOPI
Podnikatel roku
2012

Tomáš Ventura
iDNES.cz

Eduard Kučera
AVAST Software
Podnikatel roku
2009

Petr Šimůnek
Forbes

Poradní sbor

Lubomír Stoklásek
AGROSTROJ Pelhřimov
EY Podnikatel roku
2017

Kvido Štěpánek
Isolit-Bravo
Podnikatel roku
2002

Petr Chmela
TESCOMA
EY Podnikatel roku
2016

Vladimír Dlouhý
Hospodářská
komora ČR,
prezident

Jiří Hlavatý
JUTA
EY Podnikatel roku
2013

Petr Koblic
Burza cenných
papírů Praha,
generální ředitel

Jannis Samaras
Kofola
Podnikatel roku
2011

Tomáš Salomon
Česká spořitelna,
předseda
představenstva

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

Michal Půr
Info.cz

Miroslav Řihák
ANECT
Podnikatel roku
2004

Podnikatelský duch
• Klade na sebe i na podnik
vysoké nároky a snaží se
být nejlepší.
• Dokáže riskovat
a překonávat obtížné
překážky.
• Je vytrvalý/á a umí se poučit
ze svých zkušeností.
Tvorba hodnoty
• Vytváří hodnoty pro
svůj podnik i pro celou
společnost.
• Dosahuje výborných
finančních výsledků.
• Rozvíjí lidské zdroje.
• Má strategii zajišťující
dlouhodobou udržitelnost.
Strategické řízení
• Vytváří podnikatelskou vizi
a stanovuje cíle pro rozvoj
a expanzi podniku.
• Buduje efektivně fungující
pracovní tým a uzavírá
strategická spojení.
• Dosažené výsledky hodnotí
podle vytyčených cílů.
Celostátní a mezinárodní
dopad
• Má významný podíl
na domácím a/nebo
mezinárodním trhu.
• Systematicky zvyšuje svůj
tržní podíl a rozšiřuje tržní
dosah.
• Plánuje další mezinárodní
růst včetně působení na
globálním trhu.

Inovace
• Razí cestu novým metodám
nebo technologiím.
• Modifikuje stávající nebo
vyvíjí nové výrobky či služby
dříve než konkurenti na trhu.
• 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.

Vítěz
2021

hlavního města Prahy
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Společnost

Rohlik Group

Rok založení

2014

Web

www.rohlik.cz

Vítěz
2021

Čupr
Tomáš

Rohlik

Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlik
Group, který mimo jiné stojí také za úspěšnými
firmami Slevomat a Dáme jídlo, poprvé vstoupil
na trh potravin už na střední škole. Tehdy
spolužákům prodával svačiny včetně svého
vlastního vynálezu – ohřátého rohlíku plněného
čokoládou. V prodeji potravin Tomáš už tehdy
viděl velký potenciál, který se mu potvrdil.
Rohlik Group se totiž stal prvním českým
jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes
miliardu amerických dolarů.

Rohlik Group je online prodejce
potravin, který zákazníkům
doručuje objednávky do
90 minut. Kromě rychlosti
se vyznačuje rozmanitým
a unikátním sortimentem.
Na Rohliku najdete jak klasické
produkty běžně dostupné
v supermarketech, tak vysoce
kvalitní potraviny od lokálních
dodavatelů, farmářů nebo
řezníků. Díky tomu zákazník
nákupem neušetří jen jednu
cestu do obchodu, ale celý
den ve městě. Rohlik navíc
pozitivním způsobem ovlivňuje
životy farmářů a malých
producentů, kteří získávají
rychlý distribuční kanál.

Tomáš Čupr od začátku
přistupuje k podnikání
technologicky, v IT zaměstnává
150 lidí a rozvoj technologií
mu velmi pomáhá. V českém
online světě potravin Rohlik
zaujímá 80% podíl na trhu
a jen vloni zaznamenal 60%
růst. Kromě toho mohutně
expanduje do zahraničí.
Dnes ho najdete v Rakousku,
Německu a Maďarsku, chystá
se do Itálie, Španělska, Francie
a Rumunska. Za minulý fiskální
rok činil jeho konsolidovaný
obrat 335 milionů eur. I přes
raketový růst je ale podle
Tomáše Čupra podnikání
hlavně o lidech, které do
firmy nabírá.

Tomáš Čupr razí heslo „nejdřív
láska, potom peníze“. Zákazník
je pro něj absolutní číslo
jedna, extrémně si zakládá na
skvělé zákaznické zkušenosti
a reálně se zabývá každou
zpětnou vazbou. Kromě
toho si na začátku stanovil
silný cíl být odpovědný. Jeho
firma například systematicky
podporuje zdravotníky,
kterým poskytuje potraviny
zdarma. Rohlik také pohotově
nabídl svou platformu
farmářům, kteří v důsledku
protipandemických opatření
přišli v předvánočním čase
ze dne na den o možnost
prodávat své výrobky na
vánočních trzích.
Do budoucna má Tomáš jasné
plány. Z Rohlik Group chce mít
významného panevropského
retailera a dostat se do limitu
jedné hodiny pro doručení
objednávky i ve velkých
městech. Zároveň chce
inspirovat ostatní a přál by si,
aby v jeho stopách šly všechny
velké firmy a zákazník pro ně
byl vždy na prvním místě.

Tomáš Čupr razí heslo „nejdřív
láska, potom peníze“. Zákazník
je pro něj absolutní číslo jedna,
extrémně si zakládá na skvělé
zákaznické zkušenosti a reálně
se zabývá každou zpětnou
vazbou.

HP TRONIC si zakládá na využívání
nejnovějších technologií a v rámci
svého retailového podnikání umně
kombinuje internetový prodej
a kamenné pobočky.
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Petr

Společnost

HP TRONIC

Rok založení

1990

Web

www.hptronic.cz

V roce 1999 majitel Milan
Hradil zemřel a společnost
zdědily jeho manželka a dcery,
které ale v té době s byznysem
neměly zkušenosti. Domluvily
se proto na užší spolupráci
s Danielem Večeřou a Petrem
Resem, kteří do firmy majetkově vstoupili, a Večeřa se stal
jejím generálním ředitelem.
Tou dobou již roční obrat překonával hranici miliardy korun.

Res
Daniel

Večeřa

HP
TRONIC

Daniel Večeřa a Petr Res začínali ve
společnosti HP TRONIC na začátku 90. let
jako zaměstnanci. Firmu založil podnikatel
Milan Hradil v roce 1990, kdy ve Zlíně
otevřel svou první prodejnu s elektrem. Petr
Res brzy nastoupil jako její vedoucí a poté,
co společnost začala expandovat, pronikat
do velkoobchodu a otevírat další prostory,
přebral marketingové a komunikační aktivity
a následně i obchodní oddělení. Daniel
Večeřa v HP TRONIC začal pracovat v oblasti
financí a účetnictví.

V průběhu let se společnost
HP TRONIC i díky řadě úspěšným akvizicím stala jedním
z nejvýznamnějších hráčů na
trhu spotřební elektroniky
a domácích spotřebičů u nás
i na Slovensku. Aktuálně
drží zhruba 15% tržní podíl,
zaměstnává téměř 3 tisíce lidí
a dosahuje ročního obratu přes
20 miliard korun. Společnost
provozuje prodejny Datart
a Euronics, e-shopy kasa.cz
a HEJ.sk a v neposlední řadě
jí patří značka ETA a několika
dalších. Kromě toho již od
90. let působí také v cestovním
ruchu a gastronomii. Ve Zlíně
vlastní restauraci a ve Velkých
Karlovicích provozuje resort
se čtyřmi hotely, wellness,
golfovým hřištěm a sjezdovkou a pravidelně zde pořádá
kulturní a charitativní akce.

HP TRONIC si zakládá na využívání nejnovějších technologií
a v rámci svého retailového
podnikání umně kombinuje
internetový prodej a kamenné
pobočky. Omezení prodeje
související s pandemií covid-19
urychlila přesun nákupů do
online prostoru, i přesto však
Daniel Večeřa stále klade velký
důraz na interakci zákazníka
s pracovníky na prodejnách.
Stejně důležití jsou pro firmu
i ostatní zaměstnanci. Večeřa
a Res si svých lidí velmi váží
a ani v době, kdy byly hotely
a kamenné prodejny uzavřené,
nikoho nepropustili. Ti, kteří
se nemohli věnovat své práci,
se dočasně přesunuli na jinou
pozici.
V dalších letech společnost
plánuje posílit svou pozici
na českém a slovenském trhu
a vybudovat moderní a komplexní omnichannel řešení,
které propojením online
a offline světa přinese co
největší užitek svým zákazníkům. O expanzi na další trhy
společnost v rámci retailu
neuvažuje.
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Společnost

Solitea, a.s.

Rok založení

2013

Web

www.solitea.com

Cígler
Martin

Solitea

Martin Cígler si od dětství přál být strojařem po
dědečkovi. Když se ale v prvním ročníku vysoké
školy dostal k počítači, došlo mu, že strojařina
pro něj nebude to pravé, a nakonec se stal
programátorem. Po studiích dva roky pracoval ve
Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde
se dostal k psaní programu na kalkulaci úkonů
pro veterináře. Když ho dokončil, lidé v jeho
okolí konstatovali, že by bylo dobré nabídnout
veterinářům i program na tvorbu faktur, aby mohli
spočítané úkony vyúčtovat.

Martin se nápadu chytl, a i když měl tou dobou
doma těhotnou manželku, opustil perspektivní
pracovní pozici, půjčil si od babičky 30 tisíc
korun na nákup počítače a v lednu 1990 se
pustil do přípravy fakturačního programu.
Riskantní tah se mu vyplatil a v září téhož
roku uvedl na trh svůj první vlastní produkt,
předchůdce dnešního velmi rozšířeného
účetního programu Money S3. V roce 1991
najal první zaměstnance a od té doby firma
neustále rostla. S rozmachem Windows se
Martin Cígler začal soustředit na přípravu
programů pro tento operační systém, ve
druhé polovině 90. let se zaměřil i na vývoj
ERP systémů na míru a později jeho společnost
začala s akvizicemi, které nyní generují asi dvě
třetiny růstu.

Solitea se dnes zabývá vývojem programů pro
vnitrofiremní procesy společností všech velikostí
– od živnostníků přes nadnárodní korporace
a koncerny až po státní správu. Vedle ERP
systémů a účetních programů se zaměřuje také
na personální, pokladní a další systémy na míru,
z její dílny pochází například i eRecept, iDoklad
nebo Dotykačka. Zároveň je největším lokálním
partnerem Microsoftu na českém a slovenském
trhu. Martin Cígler zaměstnává téměř tisíc
lidí v Čechách a na Slovensku a zhruba 250
zaměstnanců má v Rakousku a v balkánských
státech. Zakázky má ale i v dalších zemích,
například v Číně, Turecku či Finsku. Roční obrat
skupiny Solitea přesahuje 2 miliardy korun.
V nejbližší budoucnosti se Martin Cígler hodlá
zaměřit na užší propojení jednotlivých subjektů,
které Solitea vlastní, do jednoho fungujícího
celku. Z dlouhodobého hlediska má společnost
ambice posílit svou pozici a stát se jedničkou
na trzích a v oborech, kde působí. Ve volném
čase Martin Cígler rád čte, nejraději sci-fi,
věnuje se focení, lyžování, a jak sám říká, lehce
adrenalinovým aktivitám. Pravidelně jezdí na
rallye Paříž-Dakar.

Z dlouhodobého hlediska
má Solitea ambice
posílit svou pozici a stát
se jedničkou na trzích
a v oborech, kde působí.
Foto: Tomáš Nosil

Foto: Daniel Vrzal
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Společnost

Packeta Group

Rok založení

2018

Web

www.packeta.com

Kijonková
Simona

Kijonková ve své firmě prosazuje otevřenou a přátelskou
komunikaci a snaží se být v co
nejužším osobním kontaktu
se zaměstnanci. Navštěvuje
jednotlivá depa a pracoviště,
sbírá zpětnou vazbu a osobně
také vede interní školení, například pro skladníky. Zásadní
součástí podnikání Packety
jsou inovace, ve kterých patří
mezi globální lídry v oboru.
Společnost má tři vlastní vědecké týmy a neustále pracuje
na vývoji dalších technologií.
Již před několika lety uvedla
do provozu udržitelné automatické výdejní boxy na solární

pohon, vyvinula také vlastní
roboty na třídění zásilek či
autonomně řízený dron. Do
budoucna Packeta sází i na
vodíkovou technologii.
Vedle řízení společnosti se
Simona Kijonková naplno
věnuje rodině. Manžel Jaromír
sám velmi úspěšně podniká
a do tajů byznysu zasvěcují
i své tři děti. Pro Simonu je
důležité, aby rozuměly tomu,
co dělá, a jejich názor a dětský
pohled především na oblast
inovací považuje za velmi obohacující. Zásilkovnu zakládala
jako těhotná, a jak sama říká,
propojení mateřství a byznysu
ji baví.
Cílem Simony Kijonkové je
vybudovat silnou globální
digitální platformu pro
e-commerce s pevnou lokální
infrastrukturou a ukázat, že
i v Čechách může vzniknout
celosvětově známá firma,
která dokáže konkurovat
zahraničním hráčům.

Packeta

Simona Kijonková prosazuje
otevřenou a přátelskou komunikaci
a snaží se být v co nejužším kontaktu
se zaměstnanci. Navštěvuje jednotlivá
pracoviště, sbírá zpětnou vazbu
a osobně vede interní školení.

Simona Kijonková o sobě říká, že
se jako podnikatel už narodila.
S mladšími sourozenci vyrůstala
sama s maminkou, a aby přispěla
do rodinného rozpočtu, už ve
13 letech začala s brigádami.
Nejprve v rodných Karlových
Varech pracovala v pohostinství
a cestovním ruchu, v 17 letech
pak vyzkoušela první vlastní
podnikání ve formě úspěšného
stánku s jihoamerickou bižuterií
před hotelem Thermal. Během
vysokoškolských studií odjela
pracovat do USA, kde začínala
jako pomocná síla, ale rychle se
vypracovala na manažerskou pozici.

Nápad na založení vlastní
firmy, která bude jakýmsi
mostem mezi online obchody
a logistickými společnostmi,
se zrodil v roce 2009. V roce
2010 Simona začala s programováním a už v září téhož roku
prošly systémem Zásilkovny
první balíčky. Po čtyřech letech
expandovala na Slovensko,
následovalo Maďarsko a další
země. V roce 2018 vznikl
holding Packeta. Ten nyní
dosahuje ročního obratu přes
5 miliard korun, zaměstnává
na 2000 lidí a díky partnerství
s více než 33 000 internetovými obchody za rok obslouží
přes 75 milionů zákazníků
ve 34 zemích. Kromě Evropy
expanduje také do USA a na
Blízký východ.

Finalista
2021

Společnost

Well Pack s.r.o.

Rok založení

2008

Web

Well Pack s.r.o.

Opatrný
Well
Pack

Jaromír

Když bylo Jaromíru Opatrnému 17 let, vydal
se sám do New Yorku, aby tam nasbíral
zkušenosti a něco si vydělal. Nejprve myl
nádobí v restauraci a po nějaké době začal
zametat sklady v menší logistické společnosti.
Logistika ho natolik zaujala, že zatoužil
dozvědět se o ní co nejvíce, a to přímo od
majitele firmy. Díky své pracovitosti na
majitele udělal dojem a on souhlasil. Stal se
tak jeho prvním podnikatelským mentorem
a také vzorem. Po návratu do Česka vzal
Jaromír Opatrný veškeré vydělané peníze
a hned v 18 letech začal v logistice podnikat.

Zpočátku například dovážel
značkové sportovní oblečení
z USA, následně rok podnikal
v oblasti logistiky a potravin
na Ukrajině a poté v logistice hudebního a filmového
průmyslu v Maďarsku. Začátky
nebyly jednoduché a Opatrný
několikrát začínal znovu od
nuly, ale nevzdal to. V roce
2008 s kolegou založili logistickou společnost WELL PACK
a zaměřili se na logistiku,
skladování a přepravu a mytí
opakovaně použitelných obalů.
Dnes WELL PACK dosahuje
obratu přes miliardu korun
ročně a působí v devíti
evropských zemích – kromě
České republiky také
v Německu, Rakousku, Řecku,
Rusku, Rumunsku, Maďarsku,
Polsku a nově i ve Velké
Británii. Zároveň rozjíždí
podnikání ve Střední Americe.
Firma nabízí širokou škálu
logistických služeb a v oboru
mytí a servisu plastových
přepravek na potraviny je
druhou největší společností
na světě. Jen v kontinentální
Evropě linky WELL PACK umyjí
přes 300 milionů přepravek
ročně, dalších až 300 milionů
přepravek za rok projde novou
linkou v Anglii.

Kromě samotného mytí a servisu se společnost Jaromíra
Opatrného zabývá i vývojem
a výrobou technologií, což je
celosvětově unikátní kombinace, kterou žádná jiná firma
nedělá. Mezi partnery WELL
PACK patří největší evropské
potravinářské řetězce a ve
Střední Americe je společnost
průkopníkem udržitelného
balení banánů do plastových
přepravek namísto kartonů.
Spolupracuje s největšími
producenty včetně společností
Chiquita či Dole.
Do budoucna se WELL PACK
chce stát globálním hráčem na
poli mytí a servisu opakovaně
použitelných obalů. Ze Střední
Ameriky by Jaromír Opatrný
rád zamířil i do Ameriky Jižní
a Severní, ať už převzetím
existujících mycích center,
či otevřením zcela nových.

Kromě mytí a servisu
opakovaně použitelných
obalů se Well Pack zabývá
i vývojem a výrobou technologií,
což je celosvětově unikátní
kombinace.

Advacam se stane první
českou společností, jejíž
samostatně fungující
zařízení přistane na Měsíci.

2021

Společnost

ADVACAM s.r.o.

Rok založení

2013

Web

www.advacam.com

Sohar

Jan Jakůbek je vystudovaný jaderný fyzik a 20 let se věnoval výzkumu na ČVUT,
kde se podílel na řadě zajímavých projektů. Jedním z nich byl vývoj specializovaných
detektorů pro fyzikální experimenty v urychlovači částic ve švýcarském institutu
CERN. Jakůbkův tým pro tyto experimenty vyvinul zcela novou, velmi přesnou
detekční techniku. Po úspěšném otestování začal Jan Jakůbek přemýšlet o jejím
využití v praxi – aktuální technologie používané v průmyslových a zdravotnických
detektorech totiž ani zdaleka nedosahují tak přesných výsledků. Oslovil proto svého
souseda a přítele Jana Sohara, který měl bohaté zkušenosti z byznysu, aby se s ním
poradil. Nakonec se rozhodli spojit síly a jít do podnikání společně.

Jan

ADVACAM

Po roce jednání s Ústavem technické a experimentální
fyziky ČVUT a CERNem získali licenci na komerční
využití technologie detekce s pomocí ionizujícího
záření, která funguje podobně jako rentgen, ale je
digitální, má vyšší rozlišení, zobrazuje barvy a umí
zjistit složení materiálu. Jakůbek se Soharem se tak
v roce 2013 stali jedním z prvních příkladů transferu
technologie z ČVUT do komerční sféry.

v průmyslu, vědě a dalších oblastech, například
v umění – vyrábí přístroj, který umí rozpoznat padělky
historických obrazů. Společnost je zároveň partnerem
Evropské vesmírné agentury a certifikovaným
dodavatelem NASA. Její detektory jsou na palubě ISS
a také v lunárním modulu, který by měl v roce 2022
odstartovat na Měsíc. Advacam se tak stane první
českou společností, jejíž samostatně fungující zařízení
přistane na Měsíci.

Jakůbek
Jan

Začátky nebyly jednoduché, nová technologie totiž
pro potenciální zákazníky i investory představovala
velkou neznámou. Jan Jakůbek ale využil svých
vědeckých kontaktů a první odběratele a partnery
firma získala v akademickém sektoru. Postupně
se začali přidávat i komerční zákazníci. Dnes má
Advacam sesterskou firmu ve Finsku, spolupracuje
s řadou univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě
a vyvíjí a optimalizuje detektory a kamery pro aplikace

Cílem společnosti je globálně rozšířit svou technologii
a přispět tak k posunu kvality zobrazování nejen
v průmyslu, ale především v medicíně. Již nyní pracuje
na projektu s FN v Motole, kde se chystá na první
klinické studie týkající se zobrazování residuí tkání
při rakovině štítné žlázy. Detektory Advacam jsou
schopny najít residua s pětinásobně větším rozlišením
a citlivostí než současné technologie.

Porota
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.

Jaroslav Klíma
předseda poroty
TESCAN ORSAY
HOLDING
Technologický
podnikatel roku 2011

Juraj Šabatka
IDEA StatiCa
EY Technologický
podnikatel roku
2020

Jan Hvížďala
JHV — ENGINEERING
EY Technologický
podnikatel roku
2017

Karel Volenec
ELLA — CS
Technologický
podnikatel roku
2012

Václav Muchna
Y Soft Corporation
Technologický
podnikatel roku
2010

Josef Suska
HOKAMI CZ
Technologický
podnikatel roku
2007

Pavel Baudiš
AVAST Software

DIANA Biotechnologies

Václav

Středočeského kraje
2021

Společnost

DIANA Biotechnologies, s.r.o.

Společnost

ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Rok založení

2018

Rok založení

2002

Web

www.dianabiotech.com

Web

www.neva.eu

Oba pánové se proto dali dohromady a na základě unikátní
technologie DIANA, kterou Václav vyvinul během svého působení
na Akademii věd, se rozhodli vybudovat biotechnologickou
společnost. Nápad podpořili investoři a v roce 2018 vznikla
DIANA Biotechnologies.
Výjimečnost technologie spočívá ve velmi citlivém stanovení
množství enzymů v krvi a jiných tělních tekutinách, díky čemuž
je možné diagnostikovat některá onemocnění v daleko ranějším
stadiu než dosud. Zároveň umožňuje testovat velké množství
látek a rychle mezi nimi identifikovat ty, které jsou vhodné
pro vývoj nových léků. Díky zaměření na více segmentů se
společnosti brzy začalo dařit a z původních šesti zaměstnanců
jich dnes má téměř 70. Ve spolupráci s partnery vyvíjí nová
léčiva na chřipku a onkologická onemocnění a také nabízí
své služby zákazníkům z řad mezinárodních diagnostických
a farmaceutických firem.

Navrátil
Martin
Dienstbier
Václav Navrátil a Martin Dienstbier jsou vědci,
ani jeden z nich ale u čistě vědecké dráhy
dlouho nezůstal. Václav vystudoval biochemii
a teoretickou chemii na Univerzitě Karlově,
po několika letech v laboratoři však zjistil, že
chce nejen vyvíjet, ale také aplikovat výsledky
v praxi. Martin vystudoval molekulární biologii
na univerzitě v Cambridge a následně působil
jako vědecký pracovník na univerzitě v Oxfordu.
Po návratu do Čech obor opustil a stal se
konzultantem, ale věda mu začala chybět.

Olomouckého kraje
2021

V roce 2020 DIANA Biotechnologies vstoupila na trh PCR
diagnostiky a v rekordně krátkém čase vyvinula a uvedla na trh
velmi citlivé PCR testy na COVID-19 ze slin. Tato diagnostika je
celosvětově unikátní a má podanou patentovou přihlášku i v USA.
Dnes je DIANA největším výrobcem PCR testů na COVID-19
v Čechách a pokrývá více než 30 % domácího trhu. Kromě toho
prostřednictvím dceřiných společností vyrábí laboratorní plastik
a od června 2021 provozuje laboratoř na testování COVID-19
s kapacitou až 10 tisíc testů denně. PCR diagnostika COVID-19
společnost aktuálně zaměstnává více než ostatní segmenty, ale
Václav Navrátil a Martin Dienstbier ji v žádném případě neberou
jako hlavní obor podnikání. Spíše jako odrazový můstek, který jim
umožní posunout firmu dále a stát se známým globálním hráčem
jak v oblasti diagnostiky, tak ve vývoji léčiv. V následujících letech
se chtějí zaměřit na rozvoj sekcí farmacie a protilátek a také
rozšířit nabídku diagnostiky o další virová onemocnění, genetiku
a onkogenetiku.

Ladislav

Vrána
Jiří
Nesvadbík

Jiří Nesvadbík a Ladislav Vrána jsou dlouholetí
přátelé, kteří se poprvé potkali ve folklórním
souboru, kde oba tančili. Kromě lásky k tanci je už
od mládí spojovala touha být v pracovním životě
svými vlastními pány. Proto neváhali a hned po
revoluci založili v Kralicích na Hané malou firmu
na montáž žaluzií.
Postupem času začali vyrábět vlastní vertikální žaluzie, markýzy
a sítě proti hmyzu. S rozmachem kancelářských prostor se
postupně dostali až k výrobě venkovních žaluzií a látkových rolet,
které dnes tvoří hlavní produkt firmy.
Žaluzie NEVA se již 30 let řadí k předním českým výrobcům
stínicí techniky. Žaluzie prvotřídní kvality vyrábí na nejmodernější
strojní výbavě současnosti. Pyšní se také vlastní práškovou
lakovnou, která zajišťuje rychlý a kvalitní výrobní proces. Mají
vlastní vývojové středisko, 3D tiskárny a neustále vyhledávají
možnosti, kam se posunout. V Kralicích vyrobí 2000 žaluzií týdně,
najdete je na budovách po celé Evropě i v náročném podnebí
Blízkého východu. Od konkurence se odlišují osobním přístupem
k zákazníkům a hlavně termínovou spolehlivostí. Na trhu se
stínicí technikou byste totiž asi těžko hledali firmu, která dokáže
celoročně nabídnout dodací lhůtu pouhých deset dnů.

ŽALUZIE
NEVA

2021

Pro Jiřího i Ladislava je velmi důležitým tématem ekologie
a udržitelnost. Venkovní žaluzie dnes tvoří nejdynamičtější obor
stínicí techniky, a to právě i vzhledem k požadavku na maximální
hospodárnost. Díky venkovní stínicí technice totiž budovy
nemusí být tolik chlazené, což znamená velkou úsporu energie.
O udržitelnost se snaží v Žaluziích NEVA i ve výrobě. Mají vlastní
střešní solární elektrárnu, plastové obaly nahrazují papírovými
a plánují nakoupit vlastní lisy na zpracování papírového odpadu.
Zároveň velmi pečlivě neutralizují veškeré odpadní látky, které
jejich výroba produkuje.

Jiřímu a Ladislavovi se podařilo vybudovat úspěšnou a finančně
nezávislou firmu s půlmiliardovým obratem. Přesto si dodnes
zakládají na tom, aby zůstali rodinným podnikem do 200
zaměstnanců. I proto se v oblasti růstu spíše než na nábor
nových lidí zaměřují na automatizaci. Do budoucna plánují
firmu předat nastupující generaci svých dětí, které jsou již nyní
do chodu společnosti zapojeny. Zároveň chtějí zůstat zdravou
firmou s osobním přístupem ke svým zaměstnancům i obchodním
partnerům a i nadále dělat výrobky, před které se za deset let
postaví a budou moct hrdě říct „ano, tyhle žaluzie jsou od nás“.

ELROZ INVEST s. r. o.

Rok založení

1965

Web

www.fleysen.com

Filip

ELROZ INVEST

Společnost

Karel Kadlec i přes přání celé rodiny pokračovat
v lékařské dráze svého otce už od mládí věděl, že
se jednou bude věnovat zahraničnímu obchodu.
Hned po revoluci se mu podařilo získat oprávnění
k zahraniční obchodní činnosti a vyzkoušel si
tak například obchod v oblasti výroby fotografií
nebo obchodování s cennými papíry. Vždy ho ale
bavila auta, a tak v roce 2002 požádal tehdejšího
importéra značky BMW pro Českou republiku
o zastoupení pro Ostravu.

Po revoluci v roce 1989, kdy
došlo k útlumu výstavby sídlišť
a panelových domů, se Elroz
začal soustředit na výrobu
kovových regálů a později
i kovového dílenského nábytku,
který dnes koupíte ve velkých
řetězcích a Elroz se pyšní miliony
vyrobených kusů. Majitel firmy
a karlovarský rodák Filip Dušek
od roku 2018 systematicky pracuje na dalších inovacích a vývoji
nových produktů. Milníkem byl
pro Elroz rok 2020, kdy vyvinul
řadu designového nábytku pod
značkou Fleysen. Slovo vychází
z německého názvu pro obec
Plesná a ctí tak historii sahající až do 15. století. Fleysen
zákazníkům nabízí regály, skříňky
a světla, za které získal nominaci
na nejlepší kolekci nábytku na
uznávané středoevropské přehlídce Designblok.

Z malé ostravské firmy, která se
14 zaměstnanci za prvních šest
měsíců prodala 40, a za další
rok 80 vozů, se stala holdingová
struktura s obratem 3 miliardy.
Dnes má značka CarTec více
než 300 zaměstnanců, prodává
přes 600 vozů ročně a její
pobočky najdete kromě Ostravy
také v Praze, Brně, Liberci
a Olomouci. CarTec je největším
autorizovaným prodejcem
BMW v České republice. Kromě
samotného prodeje se v CarTec
zabývají také servisem vozů.

Foto: Anna Pleslová

Dušek

Filip Dušek umí přijít s nápadem
a najít pro své podnikání cestu
a směr. Zároveň se nerad schovává za překážky. Tvrdí, že pokud
jimi člověk omlouvá vlastní neúspěch, nikdy se nikam neposune.
Sám podniká poctivě a s úctou ke
společenské odpovědnosti.
Do budoucna by se chtěl etablovat na trhu s vlastní značkou
a postupně vybudovat firmu
s celoevropským dosahem, na
kterou bude hrdý nejen on a jeho
rodina, ale která bude přínosem
pro celý region. Přál by si zkrátka
dát světu vědět, že v Plesné
vznikají kvalitní kovové výrobky
a že Karlovarský kraj má
rozhodně co nabídnout.

Podnikatelské motto Karla
Kadlece zní „rozdíl je v přístupu“.
V CarTec mají hotové produkty,
které nevyrábí a nemohou je
ani zdokonalovat. Mohou je ale
lépe prodávat. Právě proto je
přístup ke klientům alfa omega
jejich byznysu. Automobily vždy
předávají s plnou nádrží, kyticí
a lahví prosecca. Někomu se
to může zdát jako drobnost,
zákazníci ale tato gesta vždy
ocení. Kromě toho v CarTec
extrémně dbají na profesionální
a přátelský přístup, kterým se
vyznačují.

Úspěch podnikání spočívá i ve
schopnosti Karla Kadlece jít si
za svým a strhnout ostatní. Spíš
než každodenní vedení ho baví
vize a myšlenky, jak se neustále
posouvat dál. Koneckonců pro
svůj byznys dokázal nadchnout
i svou manželku, která ve firmě
působí na pozici supervizora
marketingu. V CarTec působí
na pozici vedoucí prodeje
i jeho dcera.

Moravskoslezského kraje
2021

Společnost

CarTec Group a.s.

Rok založení

2002

Web

www.cartecgroup.com

Karel

Kadlec

V současné době zaujímá CarTec
30 % trhu s vozy BMW v České
republice, a o to samé se snaží i
v segmentu motocyklů. O tom,
že se firmě daří, svědčí i několik
ocenění za nejlepší servis nejen
v regionu a v Evropě, ale i na
světě. Do budoucna chce Karel
Kadlec především udržet
vysoký standard kvality
skupiny CarTec a naplňovat
tak své heslo, že rozdíl je
v přístupu. Je přesvědčen,
že pokud člověk svou
práci dělá slušně a poctivě,
není možné neuspět. A sám je
toho skvělým příkladem.

Foto: Eva Palkovičová

Konkurenční výhodou Elrozu je
rychlé dodání výrobku, který
přesně pasuje na své místo.
Kromě toho jako první v oboru
přišel například s požárními
uzávěry. V rámci portfolia
nábytku dokáže se značkou
Fleysen nabídnout také unikátní
propojení designu s technickým
přemýšlením a mnohaletými
zkušenostmi.

Filip Dušek podniká v souladu
s přírodou a s maximálním ohledem na udržitelnost. Hlavním
materiálem výroby je železo,
které je plně recyklovatelné.
Dále používá plastické hmoty
z biomasy, které mohou být
kompostovány, nebo vyrábí
přímo z recyklátů. Od roku 2018
Elroz navíc aktivně snižuje svou
uhlíkovou stopu s cílem stát
se CO2 neutrální. Kromě toho
je držitelem FSC certifikace,
která označuje výrobky vznikající
v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření.

CarTec

Karlovarského kraje
2021

Společnost ELROZ INVEST je skvělým příkladem
toho, jak za využití inovací citlivě a efektivně
skloubit tradiční výrobu s neustále se měnícími
trendy a požadavky moderní doby. Již v roce
1965 totiž v Plesné v Karlovarském kraji započala
výroba z kovu, kterou se Elroz zabývá dodnes
a navazuje tak na staletou tradici průmyslové
výroby v regionu. Původním produktem firmy jsou
elektrické rozvaděče. Vyrábí je dodnes a najdete je
v tisícovkách bytových domů i v mnoha veřejných
budovách po celém Česku i Slovensku.

Pardubického kraje
2021

Jihočeského kraje
2021

Pavel

Společnost

CityZen s.r.o.

Rok založení

2018

Web

www.cityzenwear.cz

Podnikatelský příběh Pavla Hrstky z Chrudimi
je bezpochyby skvělou inspirací pro všechny,
kteří v hlavě nosí myšlenku a rádi by ji proměnili
v realitu. Doslova v hospodě u piva se totiž
zrodil nápad, který dal v roce 2018 vzniknout
společnosti CityZen. Díky revoluční patentované
technologii, kterou neumí zrealizovat nikdo jiný
na světě, vyvinuli v CityZen speciální bavlněné
triko s unikátní kombinací vlastností. Svému
produktu věřili, šli s kůží na trh zaplavený
kontejnery levného textilu z Asie a uspěli.
CityZen je mladá progresivní firma, která změnila zažité vnímání
bavlněných oděvů. Vlajkovým produktem je prodyšné triko, které
zevnitř nasaje pot, a ten tak není vidět. Materiál dále snižuje
zápach a odolá špíně, která se zvenku nevsákne. Navíc se méně
mačká, rychleji schne a méně studí. Tato kombinace vlastností
nabízí zákazníkům komfort v rámci denního hektického života.
Zkrátka do čeho se člověk ráno oblékne, to také večer sundá.

CityZen

Hrstka

Do dnešního dne v CityZen vyrobili a prodali desítky tisíc
triček, což jim postupně umožnilo rozšířit sortiment a pustit se
do dalších textilních inovací. Kromě triček nabízí také košile,
polokošile, spodní prádlo a momentálně pracují i na dámských
halenkách. Výrobní proces vychází ze zkušeností, preciznosti
a vysoce vyspělé technologie barvení. Každý produkt vzniká
doslova od první nitky ekologicky, udržitelně a v České republice.
V CityZen používají výhradně přírodní materiály, veškeré oděvy
jsou z bavlny a nově realizují svou speciální úpravu nešpinivosti
a zamezení potu také na merino vlně.
Kromě kvality, poctivosti a udržitelnosti je pro CityZen jednou
ze základních hodnot láska k práci. Sám Pavel Hrstka říká,
že jediné, co v životě potřebuje, je milovat svou práci, jinak
by ji nemohl dělat. I proto velmi dbá na spokojenost svých
zaměstnanců a dělá vše pro to, aby byli do práce nadšení
a milovali ji jako on. Přátelská a pohodová atmosféra se promítá
i do jejich zákaznického servisu, na kterém si velmi zakládají.
V Česku má CityZen vlastní e-shop a přes 70 partnerských
prodejen, jejichž počet se neustále zvyšuje, a plánují také expanzi
do zahraničí. V roce 2020 CityZen meziročně vyrostl o 600 %
a do roku 2025 chce pokořit miliardu v tržbách. Do budoucna
by si v CityZen přáli vrátit slávu českému textilnímu průmyslu
a zajistit, aby jejich unikátní triko bylo jednoho dne v každé skříni.

nanoSPACE

Cena čtenářů
MF DNES a iDNES.cz
Nejlepší podnikatelský příběh
2021

Společnost

nanoSPACE s.r.o.

Rok založení

2012

Web

www.nanospace.company

Česká republika se již mnoho let řadí ke světové
špičce v aplikaci nanotechnologií v průmyslu
a spotřebním zboží. Důkazem toho je i rodinná
firma nanoSPACE, která se za zabývá výrobou
produktů z nanovlákenných membrán vhodných
pro alergiky a astmatiky.
Na trhu působí od roku 2012 a stala se prvním výrobcem na
světě v oblasti protiroztočových povlaků, přikrývek a polštářů
s nanovlákennou membránou, která zabraňuje proniknutí
roztoče do výplně produktů, zároveň saje pot, je prodyšná
a komfortní. V roce 2016 představili v nanoSPACE také
protiroztočové povlečení a přikrývky z nanobavlny, čímž dokázali
spojit funkčnost materiálu s kvalitním bavlněným saténem.
Mají i vlastní kolekci udržitelné módy a kromě produktů
s nanomembránou nebo nanočásticemi prodávají doplňky
stravy s unikátní rozpustností aktivních látek nebo
ekologická prací vajíčka.
Za domažlickým nanoSPACE stojí zakladatel firmy Jiří Kůs
společně se svou dcerou a provozní ředitelkou Lucií
Konečnou. NanoSPACE je zakládajícím členem Asociace
nanotechnologického průmyslu ČR a součástí edukačního
projektu „Česko je nano“. Aktivně se účastní popularizačních
projektů zaměřených na nanotechnologie a velkou část financí
věnuje na edukaci veřejnosti v oblasti českých nanovlákenných
produktů. Jen málo firem zasáhla pandemie tolik, jako právě
nanoSPACE. Během krize využili své dlouholeté zkušenosti
a začali s velkovýrobou nanovlákenných roušek a antivirových
šátků. Z pár desítek objednávek denně se dostali na deset za
minutu a na poslední chvíli se tak vyhnuli odprodání části firmy
investorům. V roce 2020 vyrostli v nanoSPACE o neuvěřitelných
4 000 %. To jim umožnilo soustředit se ještě více na ekologii

Lucie

a udržitelnost, která prostupuje podnikání i život Jiřího a Lucie
na všech úrovních. V nanoSPACE totiž vyvíjí produkty, které
pomáhají nejen zlepšovat kvalitu života lidí, ale zároveň jsou
šetrné k přírodě. To je vidět i na jejich obalových materiálech,
které jsou maximálně udržitelné.

Jako ryze technologická firma mají veškeré procesy maximálně
digitalizované a automatizované s prvky umělé inteligence
a pokročilých algoritmů. Jejich e-shop je propojený s externím
skladem i účetnictvím. Aktuálně pracují na zalistování výrobků na
Amazonu, kde spustili vlastní nanoSPACE Store. Soustředí se na
expanzi na Slovensko a do Německa a do pěti let plánují prodávat
v celé Evropské unii.

Jiří

Kůs

Jiří a Lucie vždy snili o vlastním vývoji, který nově zastřešuje
dceřiná firma nanoSPACE Technology. Dle jejich slov je pro ně
největším hnacím motorem tvůrčí proces, nikoliv miliony na
účtu. A péče, se kterou k podnikání přistupují, tomu odpovídá.
Do budoucna se chtějí ještě více zaměřit na environmentální
aspekt podnikání a zabývat se například biodegradovatelnou
nanomembránou. Dlouhodobá vize nanoSPACE je stát se
globálním hráčem na trhu s nanotechnologickými výrobky za
dodržení lokální a ekologické výroby.

Konečná

Foto: Miloš Šálek

KASPER
GROUP

Manželé Kasperovi
s láskou zachraňují
a oživují krásná
místa a vdechují jim
nový život.

Cena České televize —
Podnikatelský přínos
kultuře a umění
2021

Společnost

KASPER GROUP s.r.o.

Rok založení

2014

Web

www.kaspergroup.cz

Prvním z nich je kompletní
rekonstrukce chátrající kaple
svatého Josefa, kterou manželé
koupili a pod taktovkou Renaty
Kasperové a architektonického
studia Atelier Tsunami proměnili
v moderní stavbu se soudobým
interiérem. Místo klasického
oltáře dnes kapli zdobí sousoší 23
drátěných figur sochařky Veroniky
Psotkové a před kaplí stojí velká
socha od Michala Gabriela. Během
roku a půl tak vznikl moderní
prostor a místo pro setkávání,
kde manželé pořádají koncerty
a další kulturní akce. Jen za
loňský rok navíc kapli navštívily
tisíce turistů a vloni získala čestné
uznání v soutěži Stavba roku 2021
Královéhradeckého kraje.

v Centrum současného umění.
V Trutnově tak postupně vzniká
unikátní projekt, který se letos
v květnu poprvé otevře veřejnosti.
Krásné a významné prostory
pětipodlažního domu o rozloze
kolem 3400 metrů čtverečních
budou domovem primárně
sochařského umění, které mají
Kasperovi nejraději. Velkorysé
interiéry poskytnou prostor
sochám a plastikám mimořádných
rozměrů, které se do jiných českých
galerií nevejdou. Vedle výstavního
programu plánují Kasperovi také
workshopy, spolupráci se školami
a veřejnými institucemi a realizaci
sochařské tvorby přímo v centru.

Kasperová
Renata

Když Rudolf Kasper začínal
v roce 1990 podnikat, už tehdy
věděl, že jakmile jeho firma
KASPER GROUP vydělá první
peníze, investuje je společně
se svou manželkou Renatou do
umění. Bez nadsázky tak lze říct,
že manželé Kasperovi aktivně
podporují kulturu a umění
v trutnovském regionu více než
30 let. Jejich podpora začala
menšími projekty a partnerstvími
s hudebními festivaly či dalšími
kulturními akcemi. Postupem
času začala firma generovat stále
větší zisky a vedení společnosti
převzali synové Kasperových. To
manželům uvolnilo ruce a získali
tak více času pro podporu projektů
větších rozměrů.

Kasper
Rudolf

Druhým projektem je Centrum
současného umění EPO1. V roce
2011 potřebovala firma KASPER
GROUP nové prostory, proto Rudolf
Kasper koupil areál Dukly Trutnov,
jehož součástí je také původní parní
elektrárna EPO1, která v minulosti
zásobovala elektrickým proudem
celý region. Atmosféra elektrárny
vycházející z industriální podstaty
historického objektu oslovila
Rudolfa Kaspera natolik, že se ho
rozhodl revitalizovat a proměnit

Manželé Kasperovi s láskou
zachraňují a oživují krásná místa
a vdechují jim nový život. Těší je, že
mohou sdílet svou vášeň pro umění
s širokou veřejností a také pomáhat
utvářet dobré jméno města Trutnov.
Do budoucna by si přáli obě místa
co nejvíce využít pro společná
setkávání a naplnit je uměním.
Ostatním by také rádi byli inspirací
v tom, že člověk nemusí mít vždy
na začátku mnoho, aby mohl
podporovat něco, co miluje.

Porota
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.

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

2021

Když studentce medicíny Kateřině
Vackové ve 22 letech diagnostikovali
rakovinu vaječníků v raném stádiu,
bylo to především díky tomu, že uměla
dobře a včas naslouchat varovným
signálům svého těla. Svou zkušenost
sdílela se svými vrstevníky a zjistila,
že spousta z nich by nad podobnými
příznaky mávla rukou. Proto se v roce
2014 rozhodla založit neziskovou
organizaci Loono, která má za cíl
naučit veřejnost včas rozpoznat
vybraná onemocnění a motivovat ji
k preventivním prohlídkám.

Ke Kateřině se postupem času
přidávali studenti medicíny, mladí
lékaři a profesionálové z dalších
oborů. Dnes je Loono respektovaná
organizace a jednička na českém
trhu v oblasti vzdělávání o zdraví
a prevenci. Záštitu nad ní převzala
1. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy a v řadách špičkových
odborníků na nejrůznější oblasti
má své odborné garanty.
Postupem času se Loono rozrostlo
do šesti měst – Prahy, Brna, Hradce
Králové, Olomouce, Pardubic
a Plzně. Pořádá workshopy ve
školách, firmách a na festivalech.
Dále organizuje panelové diskuse
s odborníky, distribuuje edukační
materiály do ordinací lékařů, škol
a nemocnic a vymýšlí edukační
kampaně v médiích. Kromě toho má
také široký záběr online, od blogu,
sociálních sítí, webinářů až po
e-learningy. Loono již na více než
2 000 akcí proškolilo přes 110 000
lidí a skrze online kanály oslovuje
stovky tisíc lidí.

Společnost

Loono

Rok založení

2014

Web

www.loono.cz

a zasáhla 2,5 milionu lidí po celé
ČR. Postupně Loono spustilo také
kampaň #zijessrdcem zaměřenou
na prevenci kardiovaskulárních
onemocnění, následovanou
kampaní #doledobry, která se
věnuje správné péči o reprodukční
zdraví. V neposlední řadě se
zaměřuje také na duševní zdraví
v kampani #dobrenitro.

Kateřina Vacková
dokázala přetavit
jednu z nejděsivějších
životních zkušeností
v celonárodní vzdělávací
organizaci, která
pomáhá zachraňovat
životy ostatních.

Kateřina Vacková za svou práci
získala mnoho ocenění včetně
umístění v žebříčku Forbes
30pod30. Především ale dokázala
přetavit jednu z nejděsivějších
životních zkušeností v celonárodní
vzdělávací organizaci, která pomáhá
zachraňovat životy ostatních. Jak
sama říká, je to ale jen začátek.
Loono je její celoživotní projekt,
ve kterém našla svou životní misi.
Do budoucna chce péči o zdraví
posouvat ještě více kupředu, spustit
vlastní aplikaci a zaměřit se na
další témata, jako je cukrovka, péče
o zuby, výživa a zdravý pohyb.
Přála by si, aby lidé převzali plnou
zodpovědnost za své zdraví a
aby se zvýšila informovanost a
návštěvnost preventivních prohlídek
nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Vacková

Loono

První kampaň Loona #prsakoule
se zaměřuje na samovyšetření
a prevenci onkologických
onemocnění prsou a varlat

Kateřina

Foto: Oldřich Hrb

Porota
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.

Tomáš Šebek
uLékaře.cz
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2020

Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2019

Jakub Knězů
Etincelle
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2018

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

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 by se mělo uskutečnit ve dnech
8.—10. června 2022 opět v Monte Carlu. Dvacátým druhým
reprezentantem České republiky na tomto klání bude letošní
celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2021
České republiky Tomáš Čupr ze společnosti Rohlik Group.
EY Světovým podnikatelem roku 2021 se stal
Jung-jin Seo z Jižní Koreje, čestný předseda
představenstva farmaceutické společnosti
Celltrion Group.

Oficiální vůz

Hlavní partner

BMW Czech Republic s.r.o. je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce
vedoucím výrobcem prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako
poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW Czech
Republic s.r.o. je globální společností s 31 výrobními a montážními závody
v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V České republice zajišťuje prodej automobilů a motocyklů prostřednictvím
15 autorizovaných prodejců. Pro zákazníky je připravena ucelená paleta
prémiových automobilů BMW, průkopnických vozů BMW i, motocyklů BMW
Motorrad a prémiových kompaktních vozů MINI. BMW Czech Republic s.r.o.
je oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku.

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let
tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti
poskytuje služby pro více než 4,6 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí
nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank. Česká spořitelna je moderní
bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, velké korporace,
a také města a obce. Banka poskytuje ucelená řešení podnikatelům a firmám:
od investičního, akvizičního a projektového financování přes podporu exportních
aktivit, poradenství při fúzích a akvizicích, až po uvedení na dluhopisové či
akciové kapitálové trhy. V oblasti poskytování finančních služeb municipalitám
a veřejnému sektoru je lídrem trhu. Dominantní pozici zaujímá také ve službách
treasury, a to díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních
a peněžních produktů.
Díky svému postavení na trhu si dovoluje udávat trend v zavádění moderních
bankovních služeb i v technologických inovacích. Je nejdostupnější bankou na
domácím trhu, díky nejrozsáhlejší síti poboček, a také bankomatové sítě.

Partner

Společnost SAP je největším světovým poskytovatelem podnikového softwaru.
SAP vyvíjí řešení, která usnadňují efektivní zpracování dat a tok informací napříč
organizacemi. Integrované aplikace SAP propojují všechny části podniku do
inteligentní sady na plně digitální platformě. Dnes má SAP více než 230 milionů
cloudových uživatelů, více než 100 řešení pokrývajících všechny obchodní
funkce a největší cloudové produktové portfolio.

Hlavní spoluorganizátor

Mediální partneři

Podporovatelé

Organizátor

Hlavní mediální partner

Záštita

Partner galavečera

Víno galavečera

Kontakty
Helena Sladkovská
helena.sladkovska@cz.ey.com
+420 731 627 036
Šárka Janků
sarka.janku@cz.ey.com
+420 730 191 985
Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
www.podnikatelroku.cz

EY Česká republika
@EY_Ceskarep
EY
EY Česká republika
eyceskarepublika

EY | Building a better working world
Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme
klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet
dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy.
Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve
více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům
širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se
a efektivně fungovat.
Naši auditoři, konzultanti, právní a daňoví poradci i odborníci na
strategické a transakční poradenství si kladou ty správné otázky
a dokážou najít ty správné odpovědi na složité problémy dnešního světa.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu
či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je
samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská
společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby
klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje,
a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně
osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY
neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější
informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách ey.com.
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