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Přihlášky a nominace
Do soutěže EY Podnikatel roku se lze přihlásit na webových
stránkách www.eypodnikatelroku.cz. Přihlášky do aktuálního
ročníku je možné podávat do 21. října 2020.
Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe
prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách
www.eypodnikatelroku.cz.
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Máte kuráž,
se kterou zvládáte
i hory přenášet?
Hledáme podnikatele, kteří mění
svět k lepšímu.

© 2020 Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o.
E & Y Valuations, s.r.o. | EY Law advokátní kancelář, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Ú V O D N Í S L OV O

K

aždého podnikatele se
s příchodem jara dotkla
pandemie covid-19. Pro
řadu z vás to bylo zásadní
téma, přineslo spoustu
otazníků a velmi složitých
situací, ale zároveň odkrylo mnoho zcela
nových příležitostí. Nová situace nastínila,
kudy povede nová cesta za úspěchem
a které aktivity představují dosud nevyužitý
potenciál. Jen opravdoví lídři odvážně
čelili výzvám a ukázali, co znamená „mít
podnikatelského ducha“. Udrželi chladnou
hlavu a zachovali se zodpovědně vůči
zaměstnancům, dodavatelům i komunitě.
Ani nová situace nám nezabrání, abychom
i letos pokračovali ve dvacetileté tradici
oceňování úspěšných podnikatelů, které na
jejich cestě doprovází výjimečný příběh.

A proto se ptáme i vás, jestli ve svém okolí
znáte výjimečnou podnikatelskou osobnost,
o níž by měli vědět i ostatní. Nebo jste
to vy? Odborná porota složená z vítězů
uplynulých ročníků soutěže zvolí nejlepšího
podnikatele České republiky, kterému
se otevřou brány mezi českou i světovou
elitu. Ukažte svému okolí i celému světu,
že svou práci děláte skvěle.

Jen opravdoví lídři odvážně čelili
výzvám a ukázali, co znamená
‚mít podnikatelského ducha‘

V jubilejním dvacátém konání soutěže
se vítězem stal Oliver Dlouhý, zakladatel
a majitel digitálního globálního superdopravce
Kiwi.com. Právě to je jednou z firem, kterou
celosvětová pandemie dramaticky zasáhla.
Avšak stále neúnavně bojuje dál a Oliver
Dlouhý, letošní předseda odborné poroty,
se jí staví čelem.
I tento rok hledáme inspirativní podnikatelské
příběhy, které staví na opravdových hodnotách
podnikatele — tvrdé práci, cílevědomosti
a zájmu o lépe fungující svět. Chceme neustále
motivovat podnikatele v České republice, aby
vytrvali ve svém úsilí, pouštěli se do chytrých
řešení, přispívali k rozvoji komunit a posouvali
hranice celé společnosti.

Magdalena Souček
vedoucí partnerka EY v České republice
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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.
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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 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.
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EY Podnikatel roku je nejprestižnější
světová soutěž podnikatelů, která vzdává
hold výjimečným osobnostem

Zdeněk Pelc
GZ MEDIA
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20 let soutěže EY Podnikatel roku
v České republice v číslech
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Průměrné obraty finalistů a vítězů 2003—2019
(v mil. Kč vždy za předchozí finanční rok)
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Zastoupení průmyslových odvětví ve firmách
přihlášených podnikatelů

1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

668

1000
1253

1513
1762
1190
1590
2012

2010

2009

2008

Ostatní

2006

Stavebnictví

Spotřební průmysl a služby

2005

Přírodní vědy a výzkum

Technologie

2004

Výroba a zpracovatelský průmysl

2003

406
310
506
303

13 %

2007

13 %

774
646
883
816

42 %

7%

2011

5%

1921

20 %

• Soutěže EY Podnikatel roku
se může zúčastnit (I) fyzická
osoba — podnikatel, (II)
vlastník nebo spoluvlastník
obchodní společnosti, který
má rozhodující vliv na její
řízení a který aktivně působí
v jejím vedení.
• Společnost, s níž se
podnikatel do soutěže hlásí,
musí existovat nejméně dva
roky a musí být schopna
předložit dvě úplné (12
měsíců) účetní závěrky.
• Společnost, s níž se
podnikatel do soutěže
hlásí, musí mít alespoň
osm stálých zaměstnanců
zaměstnaných na hlavní
pracovní poměr.
• Podnikatel se může se
stejnou společností do
soutěže přihlásit
maximálně pětkrát.

Hodnoticí
kritéria
• Ze soutěže jsou vyloučeni
sponzoři soutěže, členové
porot soutěže, partneři
projektu a celorepublikoví
vítězové soutěže
z předešlých ročníků.
• Za jednu společnost
mohou společně soutěžit
maximálně tři její majitelé,
pokud se současně podílí
na vedení společnosti.
• Přihlášení podnikatelé
nesmějí v souvislosti s jejich
účastí v soutěži kontaktovat
členy poroty a to až do
termínu zasedání poroty.

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.

• Účast v soutěži je bezplatná.
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.

P Ř I H L Á Š KY, N O M I N A C E A H A R M O N O G R A M
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Přihlášení
Do soutěže EY Podnikatel
roku se lze přihlásit na
webových stránkách
www.eypodnikatelroku.cz.
Přihlášky do aktuálního
ročníku je možné podávat
do 21. října 2020.

Nominace
Nominovat podnikatele do
soutěže může kdokoliv nejlépe
prostřednictvím nominačního
formuláře na stránkách
www.eypodnikatelroku.cz.
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Uzávěrka
přihlášek
a nominací

Informace
o podnikateli
a podnikání

Zasedání
porot

Vyhlášení
regionálních
vítězů

Slavnostní
vyhlášení
vítězů

Světové finále
soutěže v Monte
Carlu

Do 21. října 2020 přijímáme
přihlášky do soutěže.
Podnikatel, který je do
soutěže nominován jinou
osobou a nominaci přijímá,
musí v tomto termínu
vyplnit a odeslat přihlášku
do soutěže. To platí rovněž
pro podnikatele, kteří se
chtějí do soutěže přihlásit
bez nominace. Ta pro podání
přihlášky není nutná.

Přihlášené podnikatele
kontaktují zástupci EY kvůli
vyplnění detailního dotazníku,
který slouží jako podklad pro
rozhodování poroty. Většinu
přihlášených navštíví zástupci
EY v místě jejich podnikání
(neplatí pro kategorii EY
Společensky prospěšný
podnikatel roku). Není-li to
možné, probíhá vyplnění
dotazníku korespondenční
formou.

Porota složená především
z předchozích vítězů soutěže
vybere dle mezinárodně platných kritérií regionální vítěze,
finalisty, EY Začínajícího
podnikatele roku a držitele
titulu EY Podnikatel roku
České republiky. Technologická
porota vybírá vítěze kategorie
EY Technologický podnikatel
roku a Společensky prospěšná
porota vítěze kategorie
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku. Speciální
porota rozhodne o vítězi Ceny
České televize — Podnikatelský
přínos kultuře a umění.

V závislosti na počtu přijatých
přihlášek se uskuteční
slavnostní regionální vyhlášení
nejlepších podnikatelů
v krajích.

Nejlepších 40 účastníků
soutěže je hosty slavnostního
galavečera, který se tradičně
koná v Praze v Paláci Žofín.
Zde jsou za přítomnosti
zástupců ekonomické
veřejnosti, účastníků
soutěže EY Podnikatel roku
z předcházejících ročníků,
médií a dalších hostů předána
udělená ocenění.

Národní vítěz automaticky
získává právo reprezentovat
Českou republiku na světovém
finále soutěže v Monte Carlu.
Zde se utká s ostatními
národními vítězi o titul
EY Světový podnikatel roku.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

EY PODNIKATEL
ROKU ČESKÉ
REPUBLIKY

EY PODNIKATEL
ROKU KRAJE —
REGIONÁLNÍ VÍTĚZ

EY ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATEL
ROKU

EY TECHNOLOGICKÝ
PODNIKATEL
ROKU

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.

Do této kategorie se může přihlásit
podnikatel, který k 31. 12. 2020
nedosáhl věku 30 let nebo celková doba
jeho 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.

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.

Hlavní porota

Porota

Vybírá celkového vítěze, krajské vítěze a EY Začínajícího podnikatele roku

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

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

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

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

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

CENA ČESKÉ
TELEVIZE —
PODNIKATELSKÝ
PŘÍNOS KULTUŘE
A UMĚNÍ
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 bude speciální
porota vybírat 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

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

EY SPOLEČENSKY
PROSPĚŠNÝ
PODNIKATEL ROKU
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

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

Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2019

Jakub Knězů
Etincelle
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2018

Vít Ježek
REKOLA Bikesharing
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2017

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

Tomáš Masopust
Portus Praha
EY Společensky prospěšný
podnikatel roku 2016

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.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

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.

V roce 2016 jsem zakládal firmu
s myšlenkou, že chceme vrátit Zlínu
obuvnictví. Dnes tomu jsou čtyři
roky, co boty vyrábíme, a podařilo
se nám pozvednout výrobu z pár
párů na dvanáct tisíc.

Poradní sbor soutěže

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

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

Václav Staněk
Nejlepší podnikatelský příběh roku 2019
Že bot, které vypadají dobře a něco vydrží,
je pramálo, zjistil Václav Staněk už během
střední školy. Využil toho, že pochází ze
Zlína se silnou obuvnickou tradicí, a rozhodl
se rozjet výrobu vlastních modelů. A tak
vyměnil běh na atletickém ovále za
budování značky, která nabídne přesně
to, co sám hledal. Kvalitní boty, u kterých
člověk ví, kdo a z čeho je vyrobil, a může se
na ně spolehnout při každé své cestě.

E Y SV Ě T OV Ý P O D N I K A T E L R O KU

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.

Ekluzivního týdenního setkání
se každoročně účastní více než
700 hostů z řad podnikatelů
a přes 80 médií z celého
světa (New York Times, Wall
Street Journal, BBC, Forbes,
a další). Jedinečnost tohoto
fóra každoročně dotvářejí
prezentace a přednášky
inspirativních řečníků (např.
Bill Ford, generální ředitel
světoznámé Ford Motor
Company, William P. Lauder,
generální ředitel kosmetického
impéria The Estée Lauder
Companies Inc., jeho královská
výsost princ Max von und zu
Liechtenstein, Peggy Johnson,
výkonná viceprezidentka
divize Business Development
Microsoftu nebo Natalia
Vodianova, supermodelka

a filantropka), odborné
workshopy nebo podnikatelská
setkání v rámci Family
Business Summitu a programu
NextGen a řadí jej tak mezi
nejprestižnější celosvětové
události vůbec.
Kiran Mazumdar-Shaw
Poprvé ve 20leté historii soutěže
EY Světový podnikatel roku byl vyhlášen
vítěz dne 4. června ve virtuálním studiu
televizní stanice CNBC v Londýně.
Jubilejním 20. světovým držitelem titulu
EY Světový podnikatel se stala Dr. Kiran
Mazumdar-Shaw, indická podnikatelka,
ﬁlantropka a zakladatelka farmaceutické
společnosti Biocon Limited. Kiran
Mazumdar-Shaw byla vybrána ze
46 národních vítězů reprezentujících
41 zemí a regionů.

Českou republiku letos na
světovém ﬁnále, které se
z důvodu probíhající pandemie
covid-19 uskutečnilo online,
reprezentoval Oliver Dlouhý,
CEO a zakladatel společnosti
Kiwi.com.

Od začátku konání soutěže EY Světový podnikatel
roku se finále zúčastnilo 804 společností ze 75 zemí
světa. I letošních 46 finalistů ze 41 zemí světa patří
k nejúspěšnějším podnikatelům současnosti:

20 mld. USD

190,755

68 %

6

Jejich roční tržby v
součtu činí cca 20 miliard
amerických dolarů

Celkem zaměstnávají
téměř 191 tisíc lidí

Za předchozí čtyři roky
(2015—2019) vzrostly
jejich tržby o 68 %

Zastupují 6 ekonomických
odvětví

Největší příležitosti se otevírají
v těch nejtěžších dobách.
To je zkušenost, kterou jsem
si během své podnikatelské
dráhy opakovaně potvrdila.

Biocon
Společnost Biocon na výrobu
biotechnologických enzymů založila
tato 67letá indická podnikatelka v roce
1978 jen se dvěma zaměstnanci a s 500
dolary kapitálu. Dnes Biocon zaměstnává
11 tisíc lidí a v roce 2019 vykázal tržby
ve výši 800 milionů dolarů, což ho řadí
mezi největší inovativní biotechnologické
společnosti v Asii. Spolu se svými
dceřinými společnostmi má významný
vliv na globální zdravotní péči. Díky této
skupině mají dnes miliony lidí trpících
diabetem přístup k cenově dostupnému
inzulínu a další miliony potýkající se se
zhoubnými onemocněními, revmatoidní
artritidou a jinými závažnými chorobami
mají k dispozici biosimilární léčiva.

Oficiální vůz soutěže

E Y SV Ě T OV Ý P O D N I K A T E L R O KU

Nečekal jsem, že někdy budu
na jednom Zoom meetingu
s tolika inspirativními
lidmi se silnými příběhy
a obrovským vlivem na
budoucnost světa.

„Online vyhlášení světového EY Podnikatele
roku bylo opravdu neopakovatelným zážitkem.
Nečekal jsem, že někdy budu na jednom
Zoom meetingu s tolika inspirativními lidmi
se silnými příběhy a obrovským vlivem na
budoucnost světa. Kiran zvítězila po právu
a jsem přesvědčený, že o jejím Bioconu ještě
uslyšíme, a to nejen v souvislosti s lékem na
covid-19. Blahopřeji!“ sdělil své bezprostřední
dojmy český vítěz soutěže Oliver Dlouhý,
CEO společnosti Kiwi.com, držitel titulu
EY Podnikatel roku 2019 České republiky.

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
14 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.

Partner soutěže

Raiffeisenbank a.s. poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum
bankovních služeb soukromé i podnikatelské klientele. Raiffeisenbank obsluhuje
klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby
specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských
poradců. Celková aktiva banky dosahují téměř 380 miliard korun, Raiffeisenbank
je podle tohoto ukazatele pátou největší bankou na českém trhu.

Hlavní spoluorganizátor

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Podporovatelé

Organizátor

Záštita

