
Hledáme podnikatele,  
kteří mění svět k lepšímu.

Dokáže vaše vize 
povznést ostatní?



Martina Kneiflová
vedoucí partnerka EY 
v České republice

Co definuje výjimečnost? Jen odlišnost 
nebo nápaditost nestačí. Je-li něco výji-
mečné, oslovuje nás to nejen v rozumové 
rovině, ale také v té emocionální. Výjimeč-

ných věcí si ceníme dlouhá léta, i když objektivně 
nemusí nutně mít velkou hodnotu. Na výjimečný 
zážitek vzpomínáme celý život, byť ve skutečnosti 
trval třeba jen velmi krátce. A výjimečného člověka? 
Toho obdivujeme, je pro nás inspirací a často díky 
němu i měníme vlastní náhled na svět.

Prestižní mezinárodní soutěž EY Podnikatel roku, 
kterou naše společnost pořádá takřka čtyři dekády 
už v téměř 60 zemích na šesti kontinentech, hledá 
právě takové výjimečné osobnosti. Osobnosti, které 
nejsou jen úspěšné, odhodlané a odvážné, ale které 
svou prací, svým vedením a svou péčí o všechny ko-
lem sebe mění náš svět v lepší, zajímavější a vlastně 
i o trochu lidštější.

Rohlik Group loňského českého vítěze Tomáše Čupra 
není „jenom“ on-line prodejce potravin, ale také pro-
středník mnohem komplexnější změny v nakupování 
a v práci se zákazníkem. Dává prostor lokálním far-
mářům a malým výrobcům, kteří by na celorepub-
likový trh jinak nemuseli nikdy proniknout. Čechy, 
Němce, Rakušany a Maďary učí zdravěji a kvalitněji 
jíst. Šetří čas a námahu spojené s nakupováním 
a slouží také jako platforma k dobročinným účelům 
– v minulosti například v souvislosti s humanitární 
pomocí Ukrajině nebo podporou oblastem zasaže-
ným požárem v Českém Švýcarsku.

Držitelka loňského ocenění EY Společensky prospěš-
ný podnikatel roku Kateřina Šédová (během loňské-
ho ročníku ještě Vacková) pak doslova zachraňuje 
životy, a to jak jako lékařka ve Fakultní nemocnici 
na Bulovce, tak prostřednictvím své vzdělávací 
společnosti Loono. Ta českou veřejnost učí, jak díky 

prevenci včas diagnostikovat vážná onemocnění. 
Úspěch své podnikatelské činnosti proto Kateřina ne-
hodnotí podle zisku, ale podle zachráněných životů. 

Zachraňovat životy pomáhali také Martin Dienstbier 
a Václav Navrátil, naši loňští EY Začínající podnika-
telé roku. Jejich společnost DIANA Biotechnologies 
umožnila rychlé a přesné testování na covid v obdo-
bí, které bylo pro nás všechny velmi složité. 

Výčet obdivuhodných a výjimečných osobností 
z loňského ročníku by mohl ještě dlouho pokračovat. 

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru a máte jakékoliv 
cíle, jste-li odvážný lídr, nebojíte se jít příkladem 
a záleží vám na tom, aby svět kolem vás vzkvétal, 
prosím, přihlaste se. Znáte-li inspirativní podnika-
telskou osobnost, která si zaslouží být oceněna, 
prosím, nominujte ji. 

Třiadvacátý ročník soutěže EY Podnikatel roku  
České republiky je oficiálně otevřen a já osobně  
se velmi těším na všechny výjimečné příběhy  
a osobnosti, které přinese letos. 

VÝJIMEČNÉHO ČLOVĚKA 
OBDIVUJEME, JE PRO NÁS 
INSPIRACÍ A ČASTO DÍKY 
NĚMU I MĚNÍME VLASTNÍ 
NÁHLED NA SVĚT.



Soutěž EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year®) vzdává 
hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti 
vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou 
být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Byla založena 
společností EY v roce 1986 a jde o jedinou světově uznávanou 
soutěž svého druhu, kterou společnost EY pravidelně 
vyhlašuje už v téměř 60 zemích na šesti kontinentech. Vítěze 
vybírá nezávislá porota složená především z předcházejících 
národních vítězů, a protože jde o soutěž mezinárodní, platí ve 
všech zemích, kde se pořádá, srovnatelná hodnoticí kritéria. 

Soutěže EY Podnikatel roku se může zúčastnit 
1. fyzická osoba — podnikatel, 
2. vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující  

vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.

• Podnikatel či společnost, 
s níž se podnikatel do soutěže 
hlásí, musí mít zaměstnance 
v pracovním poměru na 
dobu neurčitou zaměstnané 
v celkovém týdenním 
rozsahu alespoň 8násobku 
stanovené týdenní pracovní 
doby, nebo stálé externí 
dodavatele (fyzické osoby) 
poskytující společnosti služby 
v odpovídajícím rozsahu. Toto 
kritérium neplatí pro kategorii 
EY Začínající podnikatel roku.

• Podnikatel či společnost, 
s níž se podnikatel do soutěže 
hlásí, musí aktivně vykonávat 
činnost nejméně dva roky 
a musí předložit dvě úplné  
(12 měsíců) účetní závěrky.

• 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.

• Účast v soutěži je bezplatná. 

PODMÍNKY ÚČASTI

HODNOTICÍ KRITÉRIA

Dopad
• Má pozitivní vliv na své zákazníky.
• Začleňuje do své strategie udržitelné postupy týkající se 

environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG), 
důsledně dodržuje stanovené závazky a plány.

• Zaměřuje se na diverzitu a inkluzi na více úrovních.

Podnikatelský duch
• Nachází příležitosti k inovacím a k vytváření lepšího světa.
• Riskuje, aby uskutečnil svou vizi.
• Při překonávání překážek prokazuje odvahu,  

vytrvalost a odolnost.

Společenský přínos
• Zavazuje sebe i svou firmu k plnění inspirativního poslání a vize. 
• Prosazuje strategie pro budoucí udržitelné podnikání.
• Vytváří a dlouhodobě chrání hodnotu pro širokou skupinu zainte-

resovaných stran, včetně spotřebitelů, zaměstnanců, dodavatelů, 
státní správy, širších společenství, investorů a akcionářů.

Růst
• Zvyšuje svůj podíl na trhu a expanduje na trhy nové.
• Dosahuje výborných finančních výsledků.
• Investuje do získávání, rozvoje a udržení různorodých talentů.
• Utváří kulturu inovací založenou na nových technologiích 

a přístupech.

Tvorba dlouhodobé 
hodnotyCÍLEM SOUTĚŽE JE UKÁZAT 

VEŘEJNOSTI VYNIKAJÍCÍ 
OSOBNÍ PŘÍKLADY NA POLI 
PODNIKÁNÍ, KTERÉ MOHOU 
BÝT VZOREM PRO MLADÉ, 
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE.

V České republice se soutěž 
koná od roku 2000. Podnika-
telské osobnosti do ní nejčas-
těji nominují jejich kolegové, 
přátelé, obchodní partneři či 
rodiny. Rozhodujícími kritérii 
jsou poctivost, bezúhonnost 
a hlavně – výjimečný podnika-
telský příběh a tvorba dlouho-
dobé hodnoty.

Vítěz, který získá titul EY Pod-
nikatel roku České republiky, 
pak naši zemi reprezentuje na 
mezinárodním finále v Monte 
Carlu, kde se se svými protějš-
ky z ostatních zemí utká o titul 
EY Světový podnikatel roku. 

O společnosti EY
EY je předním celosvětovým 
poskytovatelem odborných 
poradenských služeb. Naše 
integrované servisní divi-
ze – Audit, Forenzní a účetní 
služby, Consulting, Strategie 
a transakce a Daňové a právní 
poradenství – pomáhají klien-
tům nejen dodržovat zákony, 
regulace a jiné předpisy, ale 
také plnit veškeré potřeby 
jejich akcionářů, investorů, 
věřitelů, zaměstnanců i všech 
ostatních zainteresovaných 
subjektů. Díky detailní znalosti 
jednotlivých hospodářských 
odvětví pomáhají naše mul-
tidisciplinární týmy klientům 
efektivně vyhodnocovat a řídit 
rizika, využívat nové příležitos-
ti a dosahovat dlouhodobého 
stabilního růstu. Kromě klientů 
intenzivně pracujeme také 
s našimi zaměstnanci a s ko-
munitami, v nichž působíme, 
a náš výjimečný odborný 
a lidský potenciál dlouhodobě 
využíváme k realizaci motta 
naší společnosti – tvořit lépe 
fungující svět. 
Název EY označuje celou mezinárodní 
organizaci, může tedy zahrnovat jednu či 
více členských firem Ernst & Young Global 
Limited, z nichž každá je samostatnou 
právnickou osobou. 



21. října 2022

Uzávěrka 
přihlášek 
a nominací
Podnikatel, který byl do 
soutěže nominován a svou 
nominaci přijímá, musí 
do 21. října 2022 vyplnit 
a odeslat přihlášku. To platí 
rovněž pro podnikatele, 
kteří se chtějí do soutěže 
přihlásit sami. Nominace 
v tomto případě není nutná.

září—listopad 2022

Informace 
o podnikateli 
a podnikání
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 
nebo on-line.

leden 2023

Zasedání  
porot 

Hlavní porota složená 
především z předchozích 
vítězů soutěže vybírá 
regionální vítěze, finalisty, 
EY Začínajícího podnika-
tele roku a hlavní ocenění 
soutěže – EY Podnikatel 
roku České republiky. Další 
speciální poroty pak vybírají 
vítěze kategorie EY Tech-
nologický podnikatel roku 
a EY Společensky prospěšný 
podnikatel roku a rozhodují 
také o držiteli Ceny České 
televize za podnikatelský 
přínos kultuře a umění.

leden—únor 2023

Vyhlášení 
regionálních 
vítězů
Probíhají slavnostní vyhlá-
šení nejlepších podnikatelů 
v jednotlivých krajích – 
konkrétní regionální kola se 
vždy řídí počtem a kvalitou 
obdržených přihlášek.

28. února 2023

Slavnostní 
vyhlášení  
vítězů
Čtyři desítky nejlépe hod-
nocených soutěžících se 
účastní slavnostního galave-
čera, který se tradičně koná 
v Praze v Paláci Žofín. Za 
přítomnosti médií, loňských 
účastníků soutěže, obchod-
ních partnerů a jiných hostů 
jsou na místně předána 
hlavní ocenění.

6.—9. června 2023

Světové finále 
soutěže v Monte 
Carlu
Národní vítěz reprezentuje 
Českou republiku na světo-
vém finále v Monte Carlu. 
Zde se se svými protějšky 
z ostatních zemí utká o titul 
EY Světový podnikatel roku.

DO SOUTĚŽE EY PODNIKATEL ROKU 
SE LZE PŘIHLÁSIT NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH

Přihlášky do aktuálního ročníku je možné 
podávat do 21. října 2022.

Nominovat podnikatele do soutěže může 
kdokoliv, a to nejlépe prostřednictvím 
nominačního formuláře na stránkách  
www.podnikatelroku.cz.

podnikatelroku.cz



EY PODNIKATEL  
ROKU ČESKÉ 
REPUBLIKY

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.

EY PODNIKATEL  
ROKU KRAJE —
REGIONÁLNÍ VÍTĚZ

V závislosti na počtu a kvalitě přihlášených 
podnikatelů vybírá porota vítěze také 
v jednotlivých krajích České republiky. 
Držitel krajského titulu EY Podnikatel  
roku se tradičně vybírá v kraji 
Olomouckém, Jihomoravském, 
Moravskoslezském a Zlínském a také 
v Praze a Středočeském kraji.

EY ZAČÍNAJÍCÍ 
PODNIKATEL  
ROKU 

Do této kategorie se může přihlásit 
podnikatel, který k 31. 12. 2022 nedosáhl 
věku 30ti let nebo celková doba jeho 
podnikatelské činnosti nepřesahuje 
5 let. 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. 

SOUTĚŽNÍ  KATEGORIE

Hlavní porota
Vybírá držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky, finalisty, krajské vítěze a EY Začínajícího podnikatele roku

Porota Poradní sbor

Zbyněk Frolík
LINET
Podnikatel roku  
2003

Pavel Juříček
BRANO GROUP
Podnikatel roku  
2006

Petr Šimůnek
Forbes

Michal Půr
Info.cz

Eduard Kučera
AVAST Software
Podnikatel roku  
2009

Tomáš Ventura
iDNES.cz

Zdeněk Pelc
GZ Media
EY Podnikatel roku 
2015

František Piškanin
HOPI
Podnikatel roku  
2012

Jiří Hlavatý
JUTA
EY Podnikatel roku 
2013

Kvido Štěpánek 
Isolit-Bravo
Podnikatel roku  
2002

Juraj Šabatka
IDEA StatiCa 
EY Technologický 
podnikatel roku  
2020

Pavel Baudiš
AVAST Software

Jan Hvížďala
JHV — ENGINEERING
EY Technologický 
podnikatel roku  
2017

Václav Muchna
Y SOFT CORPORATION
Technologický 
podnikatel roku  
2010

Lubomír Stoklásek
AGROSTROJ Pelhřimov
EY Podnikatel roku 
2017

Petr Chmela
TESCOMA
EY Podnikatel roku 
2016

Jannis Samaras
Kofola
Podnikatel roku  
2011

Vladimír Dlouhý 
Hospodářská
komora ČR,
prezident

Tomáš Salomon 
Česká spořitelna, 
předseda  
představenstva

Radka Prokopová
Alca plast
EY Podnikatel roku 
2018

Josef Průša
Prusa Research
EY Podnikatel roku 
2020

Oliver Dlouhý
Kiwi.com
EY Podnikatel roku 
2019

Oliver Dlouhý
Kiwi.com
EY Podnikatel roku 
2019

Tomáš Čupr
předseda poroty
Rohlik Group
EY Podnikatel roku 
2021

EY TECHNOLOGICKÝ 
PODNIKATEL  
ROKU

Do kategorie EY Technologický podnikatel 
roku může být zařazen kterýkoliv účastník 
soutěže, jehož společnost vytváří nové 
technologie nebo je inovativním způso-
bem využívá. Přihlášky do této kategorie 
posuzuje speciální odborná porota, která 
přihlíží k tomu, zda jsou moderní techno-
logie úspěšně integrovány do firemních 
procesů, zda společnost pracuje s dlou-
hodobou strategií jejich systematického 
využívání a v neposlední pak také zda tyto 
technologie významnou měrou ovlivňují 
její ekonomickou úspěšnost.

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. 

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



Porota

Petr Dvořák
Česká televize

Aleš Najbrt
Studio Najbrt

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

Tereza Jurečková
Pragulic — Poznej Prahu jinak!
EY Společensky prospěšný 
podnikatel roku 2014

Jiří Bárta
NADACE VIA

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.

Porota

SOUTĚŽNÍ  KATEGORIE

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

Antonín Nekvinda
Sdružení Neratov
EY Společensky prospěšný 
podnikatel roku 2019 

Kateřina Šédová
Loono
EY Společensky prospěšný 
podnikatel roku 2021

Jakub Knězů
Etincelle
EY Společensky prospěšný 
podnikatel roku 2018

Daniel Bárta
zpěvák, textař  
a fotograf

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 a je klíčovou osob-
ností pro jeho dlouhodobé trvání.

Odvaha 
Nebojí se podpořit začínající, 
inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 
Podpora kultury a umění pro 
něj není jednorázovou aktivitou, 
ale směrem, který dlouhodobě 
prosazuje. Vybraným kulturním 
projektům tím poskytuje stabilitu 
a jistotu.

Výše podpory vyjádřená 
finančně 
Výše částky vynaložené na tuto 
podporu s přihlédnutím k celko-
vým hospodářským výsledkům 
společnosti.

Společenský přínos projektu 
Význam pro region a místní 
komunitu.

CENA ČESKÉ TELEVIZE  
ZA 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.

Nad rámec hodnoticích kritérií 
platných pro všechny účastníky 
soutěže bude speciální porota 
vybírat vítěze rovněž na základě 
níže uvedených speciálních 
kritérií.

Přímý pozitivní společenský vliv
Podnikatel založil, realizuje  
a rozvíjí svou společensky pro-
spěšnou myšlenku sám nebo  
spolu s těmi, kdo ji podporují. 
Jeho vliv se projevuje hmatatel-
nými výsledky a referencemi  
a je dobře zdokumentován.

Inovativnost
Kandidát implementuje 
a úspěšně zavádí do praxe nové 
myšlenky a postupy, které vedou 
k systematické změně určité 
společenské problematiky/oblasti 
společenského života.

Přesah myšlenky
Podnikatelova iniciativa překročila 
svůj původní záměr a byla 
úspěšně realizována v dalších 
prostředích, ať už v ČR, nebo 
v zahraničí, a to buď činností 
podnikatele samotného, nebo 
někoho, kdo dále rozvinul některé 
z prvků jeho myšlenky.

Financování
Organizace dosáhla určitého 
stupně vlastní finanční 
soběstačnosti.



Světové finále soutěže EY Podnikatel roku se poprvé 
uskutečnilo v roce 2001. Od té doby se vítězové všech 
národních kol každoročně sjíždějí do monackého Monte 
Carla, aby se zde utkali o titul nejlepšího podnikatele 
světa. Toho stejně jako v jednotlivých zemích vybírá 
nezávislá porota složená z předchozích vítězů soutěže, 
tentokrát ovšem napříč jednotlivými kontinenty.

EY Světovým podnikatelem roku 2022  
se stal Gaston Taratuta z Argentiny

Devětačtyřicetiletý Taratuta svou společnost 
založil v roce 2005 s cílem nejen posílit 
digitální ekosystém v rodné Argentině, ale také 
se zasadit o růst globálního technologického 
průmyslu v celém regionu. Ke své vizi strhl 
celou řadu lidí a otevřel svým zaměstnancům 
i mnoha podnikatelům z rozvojových zemí 
dveře na trhy, které by pro ně jinak zůstaly 
zavřené. Jeho Aleph Group aktuálně působí 
na 90 trzích čtyř kontinentů, má přes tisícovku 
zaměstnanců a loni vykázala čistý zisk ve výši 
26 milionů dolarů. 

29/12
Mezi letošními finalisty 
bylo 29 soukromých 
společností a 12 veřejně 
obchodovaných podniků

50
O globální titul letos 
soutěžilo 50 národních 
vítězů reprezentujících  
41 zemí a regionů 

886
Světové finále se poprvé 
konalo v roce 2001 a od 
té doby se ho zúčastnilo 
již 886 společností

BÝT PODNIKATELEM 
ZNAMENÁ VÍC NEŽ JEN 
VYBUDOVAT ÚSPĚŠNOU 
SPOLEČNOST. JE TO 
O VYTVÁŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ TAM, KDE 
BUĎ VŮBEC NEEXISTUJÍ, 
NEBO MINIMÁLNĚ NEJSOU 
SNADNO DOSAŽITELNÉ.

Gaston Taratuta
zakladatel a generální ředitel Aleph Group
EY Světový podnikatel roku 2022



Oficiální vůz

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.

Mediální partneři

Záštita

Hlavní spoluorganizátor

Podporovatelé

Hlavní mediální partner

Organizátor

EY PODNIKATEL ROKU 
JE NEJPRESTIŽNĚJŠÍ 
SVĚTOVÁ SOUTĚŽ 
PODNIKATELŮ, 
KTERÁ VZDÁVÁ 
HOLD VÝJIMEČNÝM 
OSOBNOSTEM. Za Česko bojoval Tomáš Čupr 

Česko letos v Monte Carlu reprezentoval 
Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik Group. 
„Jako podnikatelé máme nejenom 
schopnost, ale i odpovědnost měnit svět 
k lepšímu. EY Světový podnikatel roku  
je oslavou tohoto přístupu a odpověd-
ného podnikání. Jsem poctěn, že jako 
vítěz v České republice jsem se mohl 
světového vyhlášení zúčastnit. I když 
jsem nevyhrál, tak gratuluji vítězi 
z Argentiny a těším se, že jednou se 
českého vítěze, nebo ještě lépe vítězky, 
dočkáme,“ uvedl Čupr.

Partner

Společnost SAP je největším světovým dodavatelem 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, přes 100 řešení pokrývajících všechny obchodní funkce 
a největší cloudové produktové portfolio.

Hlavní partner

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.



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

Přihlášky a nominace
Do soutěže EY Podnikatel roku se lze přihlásit na webových 
stránkách www.podnikatelroku.cz. Přihlášky do aktuálního 
ročníku je možné podávat do 21. října 2022.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe 
prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách  
www.podnikatelroku.cz.

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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