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inspiraci  
a usilují  
o vítězství
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Hledáme desátého českého  
Podnikatele roku!
Tento rok je bezesporu bohatý na události. 
Kromě ekonomických změn jako je 
hospodářská recese nebo politických 
milníků jako je předsednictví České republiky 
v Evropské unii, je zde také podnikatelská 
událost roku, jubilejní desátý ročník soutěže 
Ernst & Young Podnikatel roku. 

Na počátku, v roce 1986, byla myšlenka 
ocenit ty nejlepší z nejlepších podnikatelů 
a ukázat jejich příběhy široké veřejnosti. 
Soutěž Podnikatel roku se postupně stala 
jedinou světově uznávanou soutěží svého 
druhu, která se pravidelně pořádá v téměř 
50 zemích na šesti kontinentech. 

V roce 2000 bylo už i v České republice 
mnoho úspěšných podnikatelů, kteří 
vybudovali své firmy tvrdou prací a měli 

výjimečného podnikatelského ducha. Proto 
jsme se rozhodli přidat k našim kolegům ve 
světě a vyhlásit prvního Podnikatele roku 
České republiky. Čas ukázal, že rozhodnutí 
bylo správné a soutěž s každým ročníkem 
sílila – jak počtem nominovaných podnikatelů, 
tak prostorem, který ji věnovala média, nebo 
prestiží jakou ocenění Podnikatel roku získalo 
v podnikatelské sféře. 

Je mi ctí, že jsem se v průběhu let měla 
možnost setkat s řadou předních českých 
podnikatelů. A věřím, že i letos potkám 
výjimečné osobnosti, které se nebojí jít 
za svým cílem a díky svému odhodlání, 
pracovitosti a talentu proměnit své sny 
ve skutečnost. 

Kdo získá jubilejní desátý titul Podnikatel roku 
2009 České republiky? To můžete ovlivnit 
i vy. Přihlaste se Vy, nebo nominujte úspěšné 
podnikatele z Vašeho okolí. Věřím, že i díky 
Vám se nám podaří vybrat desátého českého 
Podnikatele roku! 

Ráda bych Vám také popřála mnoho úspěchů 
ve Vašem podnikání a poděkovala za vaši 
přízeň a podporu rozvoje českého podnikání. 

Magdalena Souček 
Vedoucí partnerka, Ernst & Young



Soutěž Ernst & Young Podnikatel roku byla 
založena společností Ernst & Young v roce 
1986 v USA. Je to první a jediné skutečně 
celosvětové klání oceňující podnikatele, 
jimž se podařilo vybudovat úspěšný  
a dynamicky se rozvíjející podnik. Národní 
kola soutěže se konají v téměř 50 zemích 
celého světa. Jejich vítězové získávají 
mimořádnou prestiž a jsou vzorem pro 
ostatní podnikatele nejen ve svém odvětví, 
ale i v širší podnikatelské komunitě  
a příkladem pro mladé, začínající 

podnikatele. Soutěž je jedinečnou 
příležitostí, jak ocenit mnohaleté úsilí 
výjimečných mužů a žen.

Ernst & Young  
Světový Podnikatel roku 
Vítěz národního kola soutěže získává 
titul Podnikatel roku a postupuje do 
celosvětového finále, které se koná v první 
polovině následujícího roku v Monte Carlu.

Proč nominovat sebe nebo  
své známé?
Být držitelem titulu Podnikatel roku 
znamená víc než jen možnost vystavit 
trofej v prostoru recepce společnosti 
nebo v kanceláři ředitele. Tento titul 
není jen oceněním úspěchu jednotlivce, 
ale napomáhá budování nebo dalšímu 
posilování celého podniku. 

„Vítězství v soutěži Podnikatel roku v České republice 
bylo pro mne i pro Unicorn velkým úspěchem. Vedu 
Unicorn už bezmála 20 let. A Unicorn dělá skvělé věci. 
Chytrá řešení. Navíc velmi praktická. Ihned využitelná. 
Řešení, která mají ve velmi krátké době násobnou 
ekonomickou návratnost. Věříme v to, co děláme  
a děláme to s láskou.“ 

Vladimír Kovář, Podnikatel roku 2008

„Zisk ocenění Podnikatel roku 2007 je pro mě vrcholem 
mojí profesní kariéry. Chtělo by se mně říci zatímním, 
zůstane však asi nejvyšším. Nesmírně si této pocty 
vážím. Samozřejmě, že mi tento titul zvýšil osobní 
prestiž, bylo-li by to měřitelné, i mojí cenu, a poznal 
jsem spoustu nových skvělých lidí. Hlavně mně však 
přinesl úžasný, neopakovatelný vnitřní pocit. A člověk 
přece pro pocity žije.“ 

Tomáš Březina, Podnikatel roku 2007 

Ernst & Young Podnikatel roku –  
nejprestižnější soutěž pro podnikatele na světe
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Soutěž Ernst & Young Podnikatel roku České republiky 
vyhlašujeme letos již po desáté. Od roku 2000 se do  
soutěže přihlásilo více než 750 podnikatelů.

6Podnikatel roku

Nominován může být:
• vlastník minimálně 25 % základního 

jmění podniku, který nese rozhodující 
díl odpovědnosti za jeho fungování, 
nebo zakladatel veřejně obchodovatelné 
společnosti, který nadále aktivně působí  
v jejím vedení

• podmínkou je, aby taková společnost 
fungovala nejméně 2 roky

• soutěže se nemohou účastnit manažeři 
dceřiných společností

Proces výběru vítěze
Na základě zaslaných přihlášek (nominačních 
formulářů) jsou kontaktováni podnikatelé 
nominovaní do soutěže, z nichž jsou vybráni 
finalisté a nakonec vítěz celé soutěže. Role 
společnosti Ernst & Young v tomto procesu 
je čistě koordinační a organizační. Volbu 
provádí porota, která je složená z nezávislých 
a nestranných odborníků. Vítěz a držitel titulu 
Podnikatel roku je vyhlášen během slavnostní 
recepce, na které se sejdou zástupci 
ekonomické veřejnosti a jíž pravidelně  
věnují pozornost i média.

září - prosinec 2009

přijímání nominací

září - prosinec 2009

pohovory  
s nominovanými

leden 2010

zasedání poroty 

únor 2010

slavnostní vyhlášení 
vítězů

červen 2010

účast na světovém 
finále v Monte Carlu



10. výročí

Hlavní kategorie: 

Podnikatel roku České republiky

Technologický podnikatel roku
Do kategorie Technologický podnikatel roku může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže,  
jehož společnost technologie vytváří nebo inovativním způsobem využívá.

Hodnotící kriteria

• moderní technologie jsou úspěšně integrovány do firemních procesů

• technologie významnou měrou ovlivňují ekonomickou úspěšnost společnosti 

• společnost má dlouhodobou strategii využívání moderních technologií

Garantem tohoto ocenění je sdružení TUESDAY Business Network.

Začínající podnikatel
O titul Začínající podnikatel roku může bojovat jakýkoliv účastník soutěže, který podniká méně než 5 let.

Regionální ocenění
Porota bude mít možnost ocenit i nejlepší podnikatele z jednotlivých krajů. 

Sociálně prospěšný podnikatel roku
Ocenění Sociálně prospěšný podnikatel roku je od roku 2006 rozšířením projektu  
Ernst & Young Podnikatel roku České republiky. Přihlásit se mohou podnikatelé,  
kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů.

Další kategorie:
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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

Inovace
• razí cestu novým metodám nebo 

technologiím

• umí modifikovat stávající nebo vyvíjet  
nové výrobky a služby dříve než konkurenti 
na trhu

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

Čestnost a poctivost/osobní vliv
• osobní vlastnosti a přístup k zaměstnancům, 

klientům, dodavatelům a kolegům

• zkušenosti s působením jako vzor,  
učitel a rádce

• zapojení do širšího společenství

Finanční výsledky
• úroveň současných finančních výsledků 

podniku, úspěšnost při získávání finančních 
prostředků z vlastního kapitálu i cizích 
zdrojů 

• strategie řízení peněžních toků a vytváření 
podmínek pro dlouhodobý rozvoj

• hospodářský růst a reinvestování zisku

Strategická orientace
• má podnikatelskou vizi a klade si cíle 

zaměřující se na další rozvoj podniku  
a jeho expanzi

• buduje efektivně fungující pracovní tým 
(složený ze zaměstnanců, vedoucích 
pracovníků, poradců) a uzavírá strategická 
spojení

• dosažené výsledky hodnotí podle 
vytyčených cílů

Celostátní/mezinárodní dopad
• získání významného podílu na trhu

• rozsah expanze na celostátní  
a mezinárodní trhy

• plány na mezinárodní expanzi  
a rozšíření vlivu

Hodnotící kriteria
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podnikatel

Vladimír Kovář - předseda poroty, UNICORN, Podnikatel roku 2008 

Tomáš Březina - BEST, Podnikatel roku 2007 

Zbyněk Frolík - Linet, Podnikatel roku 2003 

Pavel Juříček - BRANO Group, Podnikatel roku 2006 

István Lékó - ekonomický týdeník EURO, šéfredaktor

Miroslav Řihák - ANECT, Podnikatel roku 2004 

Jana Ryšlinková - US Business School Praha, děkanka

Petr Šmída - Amsterdam Trade Bank, předseda představenstva 
 

Advisory Board 
Muriel Anton - Vodafone, generální ředitelka 

Jane Gilson - Microsoft, generální ředitelka 

Radim Jančura - Student Agency, Podnikatel roku 2005 

Petr Koblic - Burza cenných papírů Praha, generální ředitel 

Kvido Štěpánek - Isolit-Bravo, Podnikatel roku 2002 

Lubor Žalman - RaiffeisenBank, generální ředitel 

Porota kategorie Technologický podnikatel roku
Ondřej Bartoš - předseda poroty, TUESDAY Business Network

Jiří Beneš - 3TS Capital Partners

Radim Králík - Grapo, Technologický podnikatel roku 2005

Josef Suska - HOKAMI CZ, Technologický podnikatel roku 2006

Porota kategorie Sociálně prospěšný podnikatel roku 
Petra Vitoušová - předsedsetkyně poroty, Sociálně prospěšný  
 podnikatel roku 2002, Bílý kruh bezpečí

Jozef Baláž - Sociálně prospěšný podnikatel roku 2007, LIGA Bruntál

Drahoslava Kabátová - Sociálně prospěšný podnikatel roku 2008,  
 Letohrádek Vendula

Sandor Nagy - Schwabova nadace pro sociální podnikání

Monika Mudranincová - novinářka

Porota

„Soutěž není jen o číslech, která by se dala sečíst v excelovské tabulce, 
ale hlavně o zajímavých a úspěšných lidských příbězích. Těší nás, že se 
k nim každý rok připojí další příklady podnikatelů, kteří dokáží plnit své 
plány a být při tom vzorem pro společnost...“ 

Radim Jančura, Podnikatel roku 2005
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podnikatel

Podnikatel roku 2007 
Tomáš Březina | BEST

Technologický podnikatel roku 
Josef Suska | HOKAMI CZ 

Začínající podnikatel roku
Tomáš Rychtar | ROLOFOL 

Sociálně prospěšný podnikatel roku
Jozef Baláž | LIGA Bruntál

Podnikatel roku 2006
Pavel Juříček | BRANO Group

Technologický podnikatel roku
Jan Červinka | ADASTRA

Začínající podnikatel
Václav Muchna | Y-soft 

Sociálně prospěšný podnikatel roku
Vojtěch Sedláček | Agentura ProVás

Podnikatel roku 2005
Radim Jančura | Student Agency

Technologický podnikatel roku
Radim Králík | Grapo

Začínající podnikatel roku
Jan Řežáb | Redboss

Podnikatel roku 2004
Miroslav Řihák | ANECT

Technologický podnikatel roku 
Jiří Konečný | ELKO EP

Podnikatel roku 2003
Zbyněk Frolík | LINET

Podnikatel roku 2002
Kvido Štěpánek | Isolit-Bravo

Podnikatel roku 2001
Zdeněk Jandejsek | Rabbit Trhový Štěpánov

Podnikatel 2000
Kateřina Janků | Moravia IT

Podnikatel roku 2008 
Vladimír Kovář | UNICORN 

Technologický podnikatel roku 
Vlastimil Sedláček | SEKO EDM 

Začínající podnikatel roku 
Linda Vavříková | Firma na zážitky 

Sociálně prospěšný podnikatel roku 
Drahoslava Kabátová | Letohrádek Vendula 

Vítězové soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 
2008 – 2000
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roku 2010

Již více než 20 let pomáhá soutěž 
Ernst & Young Podnikatel roku, organizovaná 
mezinárodní poradenskou sítí Ernst & Young, 
nacházet podnikatele, kteří jsou vzorem 
pro odvětví, ve kterém působí. Za dobu 
své existence se tato soutěž významně 
rozrostla, dnes se pořádá v téměř 50 zemích 
světa a stala se důležitým ukazatelem 
podnikatelského úspěchu.

Vítězové národních kol soutěže se účastní 
slavnostního ceremoniálu, který je 
každoročním vyvrcholením soutěže a při 
němž je vyhlášen Světový podnikatel roku. 

Letos se jím stal Cao Dewang, zakladatel 
a výkonný ředitel společnosti Fuyao Glass 
Industry Group. Firma Fuyao Glass Industry 
je čtvrtým největším výrobcem autoskel 
na světě. Vyrábí skla pro osm největších 
automobilek světa. 

Za Českou republiku ve světovém finále 
soutěžil Vladimír Kovář, zakladatel a předseda 
představenstva společnosti UNICORN a.s. 
a držitel ocenění Podnikatel roku 2008 
České republiky.  
”V Monaku se jezdí Formule 1 a jsou to vždy 
ty nejlepší týmy. Světový podnikatel roku byla 
pro mě taková moje podnikatelská Formule 1 
a jsem moc rád, že jsem se do této vybrané 
společnosti dostal,” dodal Kovář ke své 
účasti.

Ernst & Young Světový podnikatel roku

„Zisk ocenění v konkurenci tolika vynikajících podnikatelů pro mě znamená 
opravdovou poctu. A nejen pro mě, ale také pro všech 10 000 zaměstnanců 
společnosti Fuyao i pro celou Čínu.“

Cao Dewang, Světový podnikatel roku 2009
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roku 2010
Podporovatelé

Mediální partneři

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti  
auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci, jichž po celém světě působí  
135 tisíc, vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme  
našim zaměstnancům, klientům i širšímu společenství uplatňovat jejich potenciál.  
V tom je náš hlavní přínos.

V České republice pracuje pro společnost Ernst & Young téměř 600 zaměstnanců, kteří působí v kancelářích 
v Praze, Ostravě, Brně a Pardubicích. Poradenské služby zde poskytujeme čtyřem stovkám předních českých 
i mezinárodních společností. 

ABRA Software a.s. je předním výrobcem podnikových informačních systémů ABRA, které představují účinný 
nástroj pro řízení celé firmy. 

Umožňují propojit plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to jak na operativní, tak i strategické 
úrovni. Zahrnují podporu prodeje, výroby, logistiky, ekonomiky a personalistiky. 

Služby v oblasti IT poskytované společností ABRA Software prostřednictvím vlastní servisní sítě zahrnují kompletní 
podporu zákazníka ve fázi výběru, instalace, zavedení a používání informačního systému. 

Mobilní operátor Vodafone Czech Republic a.s. je součástí jedné z největších světových telekomunikačních skupin 
Vodafone Group. Díky tomu mohou jeho zákazníci využívat celou řadu výhod v podobě jednoduchých a přehledných 
řešení, jakými jsou například roamingové hlasové a datové služby.

V České republice je společnost vnímána jako tradiční partner podnikatelů, středních a velkých firem, a to jak  
v oblasti soukromé, tak státní sféry. Vodafone jim umí připravit komplexní telekomunikační řešení, které v sobě 
spojuje hlasové i datové služby v pevné a mobilní síti od jednoho dodavatele a přináší jim výraznou optimalizaci 
provozních nákladů a úsporu investic do komunikačních technologií. 

Společnost je také aktivní v oblasti společenské odpovědnosti a v roce 2006 založila Nadaci Vodafone ČR.  
V současnosti Vodafone ČR poskytuje služby pro více než 2,9 mil. zákazníků.

Zakladatel a celosvětový
organizátor soutěže 

Partneři
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Ernst & Young

Audit | Daně | Transakce | Poradenství 

O soutěži Ernst & Young Podnikatel roku
Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným 
osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které 
mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž Ernst & Young Podnikatel roku 
je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví 
účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž 
svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 50 zemích na šesti kontinentech. 

Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz. 
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Všechna práva vyhrazena
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