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SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR 

Dominantní zaměstnavatelský svaz v ČR, sdružující 29 odvětvových svazů a asociací a 131 individuálních 

členských fi rem zastupujících 10,5 tisíce fi rem s 1,3 milionu zaměstnanců. Výrazně se podílí na vytváření 

kvalitnějšího podnikatelského prostředí. Zájmy svých členů prosazuje na evropské i národní úrovni, je ofi ciálním 

připomínkovým místem pro legislativu, aktivně působí v tripartitě, ovlivňuje politická rozhodnutí. V loňském roce 

úspěšně proběhl jím vyhlášený Rok průmyslu a technického vzdělávání, letos se zaměřuje mj. na téma Průmysl 

4.0 a na fl exibilnější trh práce. Jeho záměrem je zviditelňovat modernost průmyslu a inovace, úspěšné podnikatele 

a lídry ve svém oboru.

Další informace jsou k dispozici na: www.spcr.cz

KONFEDERACE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH A PODNIKATELSKÝCH SVAZŮ ČR 

Významné zájmové sdružení reprezentující osm zaměstnavatelských svazů zastupujících více než 22 tisíc 

členských subjektů s 1,3 milionu zaměstnanců. Jsou to Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu 

(ATOK), Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Skupina COOP, 

Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu a Zemědělský svaz ČR. Prosazuje zájmy svých 

členů v  legislativě a v dalších oblastech, je členem tripartity. Jeho zájmem je podporovat úspěšné manažery 

a jejich úsilí.

Další informace jsou k dispozici na: www.kzps.cz

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE 

Zájmové sdružení řídících pracovníků – manažerů je realizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Jeho posláním je 

zvyšovat prestiž manažerské profese, pomáhat kultivovat prostředí českého managementu a působit na rozvíjení 

odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy. Zaměřuje se i na posilování etiky podnikání. 

Rozvíjí také mezinárodní vztahy. Svými společenskými i odbornými aktivitami přispívá k prohlubování kontaktů mezi 

manažery. Řada akcí probíhá v klubech, v nichž se manažeři sdružují podle svých profesních zájmů nebo regionů. 

K nim patří i elitní Klub Manažerů roku, sdružující vítěze soutěže. 

Další informace jsou k dispozici na: www.cma.cz

KDO JSOU VYHLAŠOVATELÉ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU
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Ing. JAROSLAV HANÁK

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Naši manažeři prokázali své schopnosti v nedávných krizových dobách a stejně jako i teď jsou šiřiteli optimismu 

a nositeli zkušeností. Mnozí z nich jsou nyní vizionáři české cesty Průmysl 4.0 a prosazovatelé reforem a vlastně 

naším národním pokladem. Tak bychom se k nim měli chovat. Vidím proto jako zásadní ocenit je a zviditelnit je pro-

střednictvím prestižní soutěže, jakou je MANAŽER ROKU. 

Ing. PAVEL KAFKA, dr.h.c.

prezident České manažerské asociace

Soutěž MANAŽER ROKU již třetí desetiletí vyhledává a vyzvedává ty nejlepší organizátory a vůdce-manažery. O ně se 

opírá výsledek lidských činností v byznysu i mimo něj. Ti nejlepší jsou proto nositeli nejen umu a zkušeností, 

ale i optimismu a sebedůvěry, jež naše společnost potřebuje.

 JAN WIESNER

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Prestižní soutěž MANAŽER ROKU každoročně hodnotí na základě ekonomických výsledků - s přihlédnutím na vývoj 

posledních tří let – a dalších kritérií nezbytných pro výkon vrcholového řídícího pracovníka, ty nejúspěšnější. 

Jejich zkušenosti a výsledky je třeba daleko více publikovat a šířit, neboť jsou to ti, kteří ovlivňují hospodářský 

a ekonomický růst tak potřebný pro život v naší zemi.

CO ŘÍKAJÍ ZÁSTUPCI VYHLAŠOVATELŮ  O SOUTĚŽI

MANAŽER ROKU 2015



SOUTĚŽ MANAŽER ROKU VYBÍRÁ  TY NEJLEPŠÍ

CO SOUTĚŽ HODNOTÍ 

Přihlášení manažeři a manažerky soutěží ve 26 odvětvích o titul Manažer odvětví. 

Dále jsou finalisté zařazeni dle věku a velikosti firmy či instituce, kterou vedou, a jsou 

z nich vybráni Mladý manažerský talent do 40 let. Vynikající manažer malé firmy 

do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců. Ze všech 

finalistů je vybráno nejlepších deset (TOP 10 MANAŽER ROKU) a konečně jednoznační 

vítězové daného ročníku: Manažer a Manažerka roku. Absolutní vítězové z předchozích 

let se sdružují v Klubu Manažerů roku.

KDO MÁ ŠANCI V SOUTĚŽI USPĚT

Každý, kdo splní její kritéria. Není třeba se obávat, pokud si někdo nevěří: oceňováni 

bývají i manažeři malých firem či institucí, a to i regionálních. Na velikost či 

pragocentrismus se nehraje. Dokonce u méně známých manažerů je přidaná hodnota 

případného úspěchu v soutěži ještě vyšší – jejich podnikání tak může získat zvýšené 

renomé, které jim jistě pomůže v dalším rozvoji.

Informace o soutěži a kritériích výběru jsou k dispozici na stránce soutěže 

www.manazerroku.cz.

KATEGORIE SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

Manažer roku

Manažerka roku

TOP 10

Manažer odvětví

Vynikající manažer malé firmy

Vynikající manažer střední firmy

Mladý manažerský talent

DALŠÍ SOUTĚŽNÍ AKTIVITY 

Uvedení do Síně slávy

Soutěž O nejlepší studentskou esej

Jedná se o nejprestižnější a nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR, s letitou tradicí – letos probíhá její 23. ročník. Jejím cílem je vyhledat 

a ocenit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a  ekonomiky. Společenským a etickým 

posláním je přispět k rozvoji elity českého managementu. 

Soutěž má tři vyhlašovatele – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Českou manažerskou 

asociaci, která je organizátorem soutěže. 

Soutěží prošlo již více jak 1200 finalistů. Mezi vítěze patří takové osobnosti jako je Zbyněk Frolík, Jan Světlík, Eva Syková, Jitka Pantůčková, 

Jan Mühlfeit, Olga Kupec, Zuzana Ceralová Petrofová, Karel Žďárský, Lubomír Stoklásek či Vladimír Feix a řada dalších. Soutěž však dokázala 

nalézt a představit i vynikající manažery, kteří byli veřejnosti méně známí.

6−7



KDO HODNOTÍ  MANAŽERY?

ŘÍDÍCÍ VÝBOR (17 ČLENŮ)

K objektivnímu posouzení účastníků soutěže a k regulérnosti jejího průběhu 

byl vytvořen Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů, partnerů 

soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Členy 

týmu jsou i Manažer a Manažerka roku z předchozího ročníku.  

JUDr. Rostislav Dvořák 

předseda Řídícího výboru

HODNOTITELSKÁ KOMISE (20 ČLENŮ)

Provádí hodnocení jednotlivých fi nalistů. Jeho součástí jsou návštěvy jejich 

fi rem a pracovišť a osobní jednání s nimi. Komise tak dokáže lépe posoudit 

a prověřit písemné informace. Soutěžící pak zařazuje na základě jednotlivých 

kategorií podle odvětví působnosti, věku či velikosti fi rmy. Výsledky členové 

komise zpracují do exaktních podkladů pro Národní komisi.

Ing. Jan Preclík, M.I.M.  

předseda Hodnotitelské komise

NÁRODNÍ KOMISE (15 ČLENŮ)

Složena je z významných osobností managementu, odborníků delegovaných 

jednotlivými svazy, oceněných manažerů a partnerů soutěže. Její členové 

se podrobně seznámí s materiály Hodnotitelské komise a podle schválených 

zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

Ing. Jaroslav Hanák

předseda Národní komise

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vrcholným orgánem soutěže 

MANAŽER ROKU je Řídící výbor, 

který bdí nad regulérností 

průběhu soutěže a řeší 

organizační záležitosti. 

Samotné hodnocení a zařazení 

soutěžících do kategorií podle 

odvětví působnosti, věkové 

kategorie a velikosti firmy 

provádí Hodnotitelská komise 

jmenovaná Řídícím výborem, 

která zpracuje podklady pro 

Národní komisi. Ta je rovněž 

jmenována Řídícím výborem. 

Soutěžící jsou hodnoceni 

dvoukolově, dvěma nezávislými 

komisemi, což je hlavní 

charakteristika soutěže 

MANAŽER ROKU. 

Jména členů Národní komise 

jsou zveřejněna až po vyhlášení 

výsledků, aby nemohli být 

nikým ovlivněni. Složení Řídícího 

výboru a Hodnotitelské komise je 

poměrně stabilní. 

Informace o nich jsou 

na webových stránkách 

www.manazerroku.cz. 

MANAŽER ROKU 2015



OHLÉDNUTÍ ZA VYHLÁŠENÍM LOŇSKÝCH VÍTĚZŮ SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU

8−9



DEN  ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM 

PROGRAM

10:30–13:00  Mezinárodní konference ČMA 

  na téma Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu

13:00–14:00  Oběd pro účastníky konference

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

14:15–15:45  Představení fi nalistů a ocenění Manažerů odvětví

15:45–16:15  Přestávka

15:45–16:00  Fotografování fi nalistů a vítězů odvětví

16:15–16:20  Ocenění v kategorii Vynikající manažer malé a střední fi rmy

16:20 16:35  Uvedení do Síně slávy, vyhlášení Mladého manažerského 

  talentu a výsledků soutěže O nejlepší studentskou esej 

16:35–17:00  Udělení ocenění TOP 10, Manažer roku a Manažerka roku

17:10–18:00  Setkání vyhlašovatelů a VIP s vítězi v Primátorském salonku

17:10–21:00  Společenské odpoledne, raut v přízemí paláce Žofín 

  a letní zahradě, hudební doprovod cimbálové hudby 

  k poslechu a tanci v letní zahradě 

21:00   Ukončení Dne úspěšných manažerů a fi rem

21. DUBNA 2016, PALÁC ŽOFÍN, PRAHA

CO ZAJÍMAVÉHO NÁS ČEKÁ 

Představení fi nalistů a vyhlášení vítězů se uskuteční již 

tradičně v pražském paláci Žofín. Očekává se účast 400 mana-

žerů, odborníků, novinářů a dalších hostů. Záštitu nad letošním 

ročníkem, obdobně jako nad předchozím, převzal prezident 

České republiky Miloš Zeman, který předá cenu nejlepšímu 

manažeru a nejlepší manažerce. 

Před vyhlášením vítězů je na programu konference 

Gender Gap: Žena - klíčový faktor úspěchu za účasti:

Annika Elias – prezidentka Ledarna – Švédská Manažerská 

Asociace

Věra Jourová – eurokomisařka

Jitka Pantůčková – předsedkyně představenstva Société 

Générale Albánie, Manažerka roku 2003

Lakshmi Puri – náměstkyně generálního tajemníka OSN 

a zástupkyně ředitelky UN Women

Tanja Vainio – generální ředitelka ABB s.r.o.

Balesh Sharma – generální ředitel Vodafone Czech Republic a.s.

Jistě zajímavé bude představení vítězů v kategorii Manažeři 

odvětví, kteří se budou prezentovat videovizitkou nebo foto-

grafi emi. Jednotlivá odvětví budou mít i své patrony. 

Prestiž soutěže zvyšuje účast ústavních činitelů. V loňském 

roce nejvyšší ceny udělili prezident republiky Miloš Zeman, 

místopředseda vlády a ministr fi nancí Andrej Babiš, 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel 

Bělobrádek a 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. 

Galavečera se zúčastnili další členové vlády, vrcholoví 

zástupci státních institucí, komor, poslanci, velvyslanci 

a další hosté. 

MANAŽER ROKU 2015
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KDO JSOU LETOŠNÍ  FINALISTÉ

Právní subjektivita finalistů                Zastoupení finalistů dle věku

Počet zaměstnanců firem finalistů

nad 60 let - 26 %

40–60 let  - 61 %

ostatní společnosti - 10 %

společnost s ručením 
omezeným - 29 %

státní instituce 11 %
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ANKETA  S FINALISTY 

Zeptali jsme se fi nalistů na jejich manažerské krédo a položili jim osm dalších anketních otázek. Výsledky ankety mezi fi nalisty 23. ročníku 

soutěže nejdete na webové stránce www.manazerroku.cz. Na následujících stránkách brožury najdete zkrácené odpovědi na tři z otázek:

1.   Co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2015?

2.   Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkurenceschopnost Vaší společnosti/organizace?

3.   V čem vidíte soutěž MANAŽER ROKU za přínosnou pro rozvoj manažerské profese?

Další anketní otázky zněly:

•  Co považujete za největší bariéru Vašeho podnikání/Vaší práce, jak by se měla omezit či odstranit?

•  Jak se staráte o své zaměstnance, jaký motivační program nabízíte?

•  Hovoří se o nástupu kybernetické revoluce pod názvem Průmysl 4.0, která má digitálně propojit všechny úrovně tvorby přidané hodnoty 

- od vývoje výrobku až po logistiku, což ovlivní vývoj ekonomiky i celé společnosti. Připravujete se na ni? Jak se podle Vás v příštích letech 

projeví na Vaší společnosti/instituci?

•  Kdo je Vaším manažerským vzorem a proč? Koho vnímáte jako nejvýznamnější osobnost současného českého byznysu?

MANAŽER ROKU 2015



  IVAN ABDUL

předseda představenstva 

IRISA výrobní družstvo

Krédo: Nemuset se stydět sám před sebou.

1. Pořízení nových technologií, které pomáhají zvyšovat naši konkurenceschopnost na 

trhu a zvládnutí přechodu všech nově získaných projektů z testování do sériové výroby, 

což znamená podstatné navýšení tržeb.

2. Jsou to investice do nových technologií, ale hlavně investice do lidí. Kvalitní a odborně 

zdatný personál je základem úspěchu.

3. Tuto soutěž vnímám jako prestižní záležitost, která může zviditelnit nejen fi rmu, ale 

i práci všech zaměstnanců. Přinos vidím hlavně v posílení důvěryhodnosti fi rmy, jejíž 

jsem součástí a díky které jsem byl nominován.

FINALISTÉ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU

   Ing. TOMÁŠ BÍLEK 

předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a. s.

Krédo: Přemýšlet a hledat řešení mimo vytyčené 

a nalinkované hranice.

1. Podporu a rozvoj vlastních kapacit v Závodě Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí. 

A nejen proto, že jsme tímto krokem udrželi zaměstnanost v regionu. Pěstujeme to, 

co dělá stavební fi rmu fi rmou – vlastní kapacity. Významnou část našich zakázek díky 

tomu realizujeme prostřednictvím schopností našich řemeslníků a dalších specialistů. 

2. Prosazujeme moderní přístupy stavění, které jednak zlepšují funkcionalitu staveb 

a prodlužují jejich životní cyklus, ale zároveň i přinášejí fi nanční úspory investorům. 

Smluvní modely stavění, tedy modelové smlouvy FIDIC přizpůsobené českému právní-

mu prostředí, které přinášejí vyvážený vztah mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Tato soutěž je měřítko, maják, srovnávací hladina. Umožňuje porovnání a zdravou sou-

těž, inspiraci, motivaci pro mladé talenty, příklady, které je možné následovat. 

  Ing. ZDENĚK BÍLEK, MBA

manažer pro klíčové zákazníky

Sika CZ, s.r.o.

Krédo: Slušnost a etika v jednání je základem 

dlouhodobého úspěchu.

1. Otevření nových příležitostí na trhu stavební chemie pro naši společnost Sika CZ bylo 

prvním krokem. Jejich postupné následné využití přineslo týmu obchodní úspěchy.

2. Je to v komplexní nabídce systémových řešení, která poskytujeme „od základů stavby 

po její střechu“, doplněná o zákaznický servis a technickou podporu při návrhu a ná-

sledně realizaci.

3. Jistě je to srovnání a výměna zkušeností a také nastavení jistého měřítka úspěšnosti.

  Ing. ANTONÍN BLAŽEK, Ph.D.

předseda představenstva a generální ředitel

Výzkumný ústav železniční, a.s.

Krédo: Co tě nezabije, to tě posílí!

1. Inicioval jsem úsilí týmu lidí, kteří svojí prací dokázali zlepšit pohled části veřejnosti 

na železnici.

2. Držet naše nejlepší technické parametry tak, abychom ve většině z nich obstáli na 

evropské špičce.

3. Je to významný fi remní benefi t a závazek zároveň.
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FINALISTÉ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU

  Ing. PETR BLAŽEK

ředitel

Dřevojas, v.d.

Krédo: Nesplnitelné úkoly neexistují.

1. Pokračování v růstu konkurenceschopnosti, tržeb a rentability fi rmy. Rozšiřování na 

další evropské trhy a posílení pozice na německém trhu. Díky úpravě procesů a investi-

cím do nejmodernějších technologií nabízíme našim zákazníkům nejrychlejší dodávky 

nejširšího portfolia výrobků na trhu s koupelnovým nábytkem. 

2. Neustálé inovace, investice do nejmodernějších technologií a školení spolupracovníků. 

Maximální fl exibilita celé fi rmy. Nejvyšší kvalita výrobků je pro nás samozřejmostí. 

3. Soutěž MANAŽER ROKU objektivně oceňuje úspěšné české manažery, kteří mají přínos 

pro společnost, a tím je motivuje k dalšímu rozvoji jejich činností. Umožňuje setkání 

manažerů z odlišných odvětví, a to přináší další inspiraci. 

  OLDŘICH BUBENÍČEK

hejtman 

Ústecký kraj

Krédo: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.

1. Cením si opakovaného vítězství v komunálních volbách v Bílině. Rozhodl jsem se proto 

přidat ke své funkci hejtmana i funkci neuvolněného starosty v Bílině. S novým vede-

ním města jsem začal prosazovat řadu změn ve prospěch obyvatel. 

2. V oblasti samosprávných územních celků nelze mluvit o konkurenci, jako je tomu ve 

sféře podnikatelské. Sleduji však statistické údaje, které porovnávají kraje. V řadě žeb-

říčků zaujímá Ústecký kraj bohužel spodní příčky. Týká se to míry nezaměstnanosti, 

vzdělanostní struktury a stabilizace obyvatel. S vedením kraje proto zavádíme nástro-

je, jak pozici kraje změnit.

3. Soutěž MANAŽER ROKU je motivací pro zlepšování a umožňuje srovnání manažerů, 

ale porovnává i různé oblasti a obory. Je to i příležitost poznat zajímavé a schopné lidi 

a podělit se o zkušenosti v řídící práci.

  Ing. PETR BUREŠ

jednatel a generální ředitel

Veskom, spol. s r.o.

Krédo: Obklopuj se důvěryhodnými lidmi, cti jejich hodnoty 

a názory, v rozhodování však spoléhej vždy sám na sebe! 

1. Vytvoření nové koncepce a zahájení kompletní restrukturalizace společnosti, která ji 

ve výsledku změní ze společnosti řízené majiteli na společnost řízenou manažery.

2. Udržování špičkové úrovně technické vyspělosti společnosti – vzdělávání techniků 

a inženýrů. Sledování a rychlé aplikace technických novinek, spolupráce s VŠ. Zvyšo-

vání efektivity práce, a to zejména zaváděním a aplikacemi informačních systémů. 

3. Manažerská práce a její společenská podpora může vést k boření nepravdivých obra-

zů. Manažeři jsou vnímáni jako skupina brzdící potřeby zaměstnanců, skupina zlodějů 

a korupčníků myslících na vlastní prospěch. Je třeba dávat najevo, že bez osvícených 

manažerů by ani nejlépe poskládaná skupina zaměstnanců a odborníků nedokázala 

nic. A jak jinak to prokázat, než propagací těch nejlepších. 

  Ing. RADIM ČÁP, Ph.D.

ředitel výstavby

Metrostav a.s.

Krédo: V jednoduchosti je krása.

1. Dokončení varšavského projektu rekonstrukce části silničního obchvatu. Vytvoření 

pevné pozice na polském stavebním trhu.

2. S pomocí chytrých, odhodlaných a dobře spolupracujících lidí, kteří se nebojí těžké 

práce, změn a překonávání komplikací, které dnešní složité podnikání ve stavebnictví 

přináší.

3. Soutěž motivuje k výjimečným počinům a obrací pozornost širší veřejnosti k velmi 

důležité součásti našeho života, tedy podnikání. Speciálně v České republice, která 

má omezené zdroje bohatství, bude vždy nutné stavět na zdravém podnikatelském 

sektoru a exportu. 
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   Ing. FRANTIŠEK ČERVENKA

ředitel a jednatel

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Krédo: Základem úspěchu je rovnováha v pracovním 

a osobním životě.

1. Pokračující růst hospodářských výsledků společnosti. Zvládnutí nárůstu výroby u pro-

jektu vaček pro spalovací motory a obráběných ložiskových kroužků. Zlepšení výrob-

ních procesů rozšířením interního informačního systému a implementací pokročilého 

plánování výroby. 

2. Systematický inovační proces, hledání nových zákazníků, inovace produktů, služeb, 

procesů, zdrojů a znalostí. Proškolili jsme klíčové zaměstnance v oblasti průmyslového 

inženýrství. Prosazujeme projekty, zaměřené na technicky náročné produkty a fi nali-

zaci výrobků. Podporujeme proces vývoje a výroby vlastních technologických zařízení. 

3. Prestižní soutěž, která hledá výrazné manažerské osobnosti. Umožňuje porovnat vý-

sledky s ostatními, získat hodnocení zkušených lidí z různých oborů a akademické 

sféry. A nemalou příležitostí je i propagace fi rmy.

FINALISTÉ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU

  Ing. OTTO DANĚK

předseda představenstva

ATAS elektromotory Náchod a.s.

Krédo: Už od té doby, co jsem začal s holením: při pohledu 

do zrcadla během holení se mi nesmí udělat špatně.

1. Druhé nejvyšší tržby v historii, 1. místo v soutěži Exportér roku v kategorii Rozvoj 

nových exportních příležitostí, vypracování Strategie 2020, zainvestování do nových 

technologií v objemu více než dvojnásobně vyšším oproti odpisům, zavádění metody 

lean production a příprava na PPP 4.0.

2. Inovace, produktivita práce, rychlost a vysoká technická úroveň výrobků – to je nejjis-

tější postup k posilování konkurenceschopnosti.

3. Soutěž považuji za velmi přínosnou zejména pro popularizaci manažerské práce. Je 

třeba ukazovat lidem v ČR, že manažeři nejsou ti zlí, co je okrádají, a že i v Čechách 

vyrůstají osobnosti, od kterých se může učit svět. Nejlepším učitelem je „Best praxis“ 

a ta se mezi špičkovými manažery vyskytuje hojně.

   Ing. DAVID DOSTÁL

předseda představenstva

Papcel a.s.

Krédo: Svoboda a vítězství.

1. V roce 2015 jsme zvýšili tržby bezmála o 100 %, překročili jsme vytouženou metu 

1 miliardy Kč v tržbách. Zahájili jsme výrobu v Itálii s cílem vyrábět největší a nejpro-

duktivnější stroje na světě. Zrealizovali jsme náš největší EPC projekt - výstavbu papír-

ny v Bělorusku. Zvýšili jsme aktivitu v prodeji zpracováním nabídek za 2 mld. eur/rok.

2. Především systémem neustálého zlepšování a strategickým plánováním s důsledným 

monitoringem konkurence. Akvizicemi konkurentů, případně fi rem doplňujících náš 

výrobní program.

3. Soutěž kultivuje manažerské prostředí, podporuje komunikaci a vzdělávání. Soutěž 

identifi kuje a prezentuje významné osobnosti v podnikatelské sféře.

  Mgr. IRENA DUŠKOVÁ

ředitelka

AKORD z.s.

Krédo: Autenticita a kreativita. A to, že správně vidíme 

jen srdcem!

1. Dvacetileté výročí nestátní a neziskové organizace AKORD. V roce 1995 jsem nevěřila, 

že bych mohla naši NNO tak plně rozvinout a udržet, aby se stala významným partne-

rem celé odborné společnosti. 

2. Snažíme se poskytovat to, co právě chybí, a aktivně na to reagujeme. Poskytujeme 

péči zdravotně a mentálně postiženým dětem, mládeži, dospělým osobám a senio-

rům. Vzděláváme asistenty a pečovatele v rámci rekvalifi kací a jsme vedeni jako jedni 

z  nejkvalitnějších vzdělavatelů v ČR. Byli jsme první organizací, která tento projekt 

uskutečnila a akreditovala v roce 1998. Ocenění jsem získala za toto prvenství i od 

United States Department of Health ve W.D.C. 

3. Lidé se dozví o osobnosti manažera jako o člověku, který vybudoval známou fi rmu 

a může být ostatním dobrým příkladem. 
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   Ing. MIROSLAV DVOŘÁK

předseda představenstva a generální ředitel 

MOTOR JIKOV Group a.s.

Krédo: Důvěra. Ať už jde o osobní život nebo byznys. 

Důvěra je pro mě naprosto zásadní a podstatná věc, která 

se jen velmi těžko získává, a cesta k jejímu získání je 

dlouhodobá záležitost. Proto pak už musí být „navždy“.  

1. Rozhodnutí o změně uspořádání našich společností, a to z procesu výrobkového na tech-

nologický. Společnosti jsou tak nově děleny dle oborů – slévárenství, obrábění a montáž-

ních procesů. Jedná se o složitou restrukturalizaci, která vede k maximálnímu odborné-

mu využití našich lidí, investic, a tím i k postupnému nastavování procesu Průmyslu 4.0. 

2. Jedním z faktorů, který předurčuje naši konkurenceschopnost, je více než stoletá his-

torie fi rmy.  Ukazuje na stabilitu společnosti a její vnitřní fi remní kulturu. Investujeme 

do špičkových inovačních technologií. Zásadní roli hrají naši zaměstnanci. Při výběru 

těch nových vycházíme právě z dlouholeté tradice a snažíme se vybrat tým vzděla-

ných a loajálních lidí.

3. Přináší možnost porovnání lidí v branži, a pro ty, kteří uspějí, jde o jistou odměnu 

a potvrzení toho, že jejich práce a to, co dokázali, snese nejvyšší republikové srovnání. 

  Ing. GREGOR GÁBEL

generální ředitel CZ+SK

VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 

Krédo: Žij čestně, pracuj poctivě.

1. Úspěšná realizace náročných a rozsáhlých investic v předešlém období dvou let, které 

znamenají stabilní výrobní a obchodní bázi pro příštích 10 let, i zvládnutí velkých rizik při 

startu nové technologie a okamžitý pozitivní dopad na hospodářské výsledky roku 2015.

2. Dobrou přípravou spolupracovníků z odborné i lidské stránky tak, aby byli schopni nést 

osobní odpovědnost za vykonanou práci. Profesní a soukromá propagace skla jako 

nejvhodnějšího obalového materiálu z hygienického i environmentálního hlediska. 

3. Přínos soutěže MANAŽER ROKU vnímám jako možnost proniknout do tajemství úspě-

chu řízení v podobných i zcela odlišných odvětvích. Příležitost prezentovat úspěch 

fi rmy jako výsledek kvalitní práce celého řídicího týmu, a tím podporovat pocit hrdosti 

a příslušnosti k podniku na všech úrovních řízení společnosti.

  MUDr. TOMÁŠ GOTTVALD

předseda představenstva a generální ředitel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Krédo: Překážky? To je výzva, kterou je potřeba zdolat! 

Chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.

1. Fúze pěti nemocnic akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji. Ekonomická stabilita 

nové společnosti.

2. Zdravotnictví je velmi specifi cké prostředí, kde nositelem výkonu a ve velké míře také 

dobrého jména společnosti jsou zdravotníci. Dlouhodobým cílem je vytvoření stabil-

ních odborných týmů. Vytvoření zajímavých pracovních podmínek, možnost odborné-

ho růstu.

3. Poznání mnoha úspěšných lidí z jiných oblastí podnikání. Možnost prezentace vlastní 

práce, úspěchů. Získávání informací.

  Dipl.-Kfm. JOACHIM GRABOWSKI

generální ředitel

KOSTAL CR spol. s r.o.

Krédo: Když něco děláš, dej tomu sto procent 

nebo to nedělej.

1. Pozitivní roční výsledek, automatizace a modernizace výroby, investor roku 2015 

v Bulharsku.

2. Zvyšování kvalifi kace zaměstnanců motivací k neobvyklým věcem a výsledkům. Vy-

tvoření atmosféry, že zaměstnanci využívají i neotřelé cesty.

3. Je zajímavé vidět kolegy na obdobných pozicích a nechat se inspirovat jejich úspěchy 

a zaměřením a tím rozvíjet i sebe a své podřízené.
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  Ing. ALEŠ GRAF, MBA

předseda představenstva 

CENTROPOL ENERGY, a.s.

Krédo: Rodina je nejen základ státu, ale především pilíř, 

bez kterého člověk není ničím.

1. Rozhodně jsem hrdý na to, že se mi s manažerským týmem podařilo vrátit Centropol 

k hospodářským výsledkům, které fi rma měla v nejúspěšnějších letech.

2. Patřím mezi manažery, kteří jsou přesvědčení, že nejlepší investicí do konkurence-

schopnosti jsou kvalitní manažeři a zaměstnanci. Oni jsou nakonec tím rozhodujícím 

faktorem.

3. Mám někdy pocit, že v českém prostředí má slovo manažer u řady lidí stále ještě pejo-

rativní nádech. Je důležité i prostřednictvím podobných přátelských klání informovat 

o tom, co s sebou nese profese manažera, jakou odpovědnost většina z nás má, jak 

nelehké je zajistit pracovní místa, jak je těžké bojovat s úřady, jaké dopady má práce 

vrcholných manažerů na jejich zdraví a rodinný život. To jsou témata, o nichž spolu 

manažeři mohou diskutovat a vyměňovat si zkušenosti.
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  Ing. MARTINA GRYGAR BŘEZINOVÁ

generální ředitelka Sodexo Benefi ty

Sodexo Pass Česká republika a. s.

Krédo: Když s něčím nejsi spokojený, tak si nestěžuj 

a změň to.

1. Mám radost z toho, že se nám podařilo odstartovat digitální stravenku a připravit další 

produktové inovace, které postupně v roce 2016 budeme představovat. Radost mi dělá 

i prestižní ocenění Firma přátelská rodině, protože věřím, že dobré fi remní prostředí 

a dobrý tým je pro fi rmu základ.

2. Dnešní doba je rychlá a bez inovací v oblasti produktů, ale i procesů, by fi rma do bu-

doucnosti nebyla úspěšná. Sodexo Benefi ty je součástí velké skupiny a máme štěstí, 

že naše schopnost inovovat se násobí tím, že kromě lokálních inovací pravidelně zís-

káváme inspiraci z dalších zemí. 

3. Každý manažer by se dle mého názoru měl celý život vzdělávat. Soutěž je příležitost, 

jak se potkat s inspirativními lidmi v českém byznysu.

  Mgr. KVĚTA HALANOVÁ

starostka

Jílové u Prahy

Krédo: Sebe vážně neberu, práci ano. 

1. Kompletně dokončenou rekonstrukci budov mateřských škol a jejich zahrad včetně 

dobudování dostatečné kapacity pro všechny děti z města. Dokončení dalších rekon-

strukcí městských komunikací. A předloni získání ocenění Nejlepší starosta 2010-

2014. 

2. Získávat a smysluplně využívat dotace z různých zdrojů. Stále podporovat týmovou 

práci na radnici a reagovat na potřeby občanů města.

3. Její přínos vidím v možnostech srovnávání výsledků úspěšných manažerů a získání 

dalších zkušeností. Rozhodně zvyšuje prestiž manažerské práce.

  Ing. RADEK HEGER, Ph.D.

člen představenstva pověřený řízením společnosti 

TOMA, a.s.

Krédo: Když nemůžeš, tak přidej.

1. Akvizice společnosti provozující lokální distribuční síť elektrické energie v Brně.

2. V současné době především akvizicemi.

3. Minimálně v tom, že iniciuje seberefl exi a zamyšlení nad smyslem a významem ma-

nažerské činnosti.
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  Ing. JOSEF HENDRYCH, MBA

ředitel 

Rehabilitační ústav Kladruby 

Krédo: Každý den začít naplno a postupně přidávat.

1. Po čtyřletém hledání a zkoušení jsme vytvořili vysoce účinnou léčebnou rehabilitaci 

pro pacienty se získaným poškozením mozku. Program navazuje na Věstník MZ ČR 

z roku 2010 – cerebrovaskulární péče v ČR. A vytvoření optimální tepelné pohody pro 

pacienty s využitím nevyčerpatelné energie. Systém je energeticky úsporný.

2. Naším posláním je poskytovat rehabilitační a sociální služby, aby pacienti dosáhli co 

největší nezávislosti a soběstačnosti a osvojili si zdravý životní styl. To, že jsme ekono-

micky úspěšní a odborně srovnatelní se světovou špičkou, už je pomyslnou třešničkou 

na dortu. 

3. Je to příležitost zviditelnit úspěšné a na jejich příkladu motivovat ostatní. Pro někoho 

je důležité celospolečenské uznání, pro někoho je zase spokojenost ostatních lidí – 

pacientů. Soutěž MANAŽER ROKU obsahuje obě složky.

  Ing. JOSEF HLAVA, CSC.

předseda představenstva a ředitel

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy

Krédo: Při jakékoli činnosti se chovat, pracovat a jednat 

tak, abych se mohl vždy každému zpříma podívat do očí 

a nebát se ohlédnout za vykonanou prací.

1. I přesto, že v roce 2015 byla díky poklesu cen mléka a vepřového masa produkce 

těchto komodit značně ztrátová, podařilo se mi přesvědčit a prosadit ve statutárních 

orgánech družstva a u členské základny, že ji nebudeme omezovat, nýbrž budeme 

investovat do rekonstrukcí a modernizace provozů živočišné výroby.

2. Průběžným zvyšováním produktivity práce a snižováním nákladů. Pravidelnými inves-

ticemi do modernizace strojů, zařízení a technologických linek, zaváděním progre-

sivních postupů a metod práce a průběžné využívání vědeckotechnických poznatků 

v praxi. 

3. Soutěž považuji za prospěšnou, slouží k porovnání kvalit manažerů v rámci resortu, 

ale i celého hospodářství. Nesporně se jedná o prestižní záležitost, jde o ocenění sys-

tematické dlouholeté práce a dává to pozitivní impuls do další činnosti.

  Ing. JOSEF  HOUČEK 

předseda představenstva

Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně 

Krédo: Úspěch manažera spočívá v pokoře a úctě k lidem, 

které vede.

1. Úspěšné umístění v obou kolech Programu rozvoje venkova, podstatné snížení úhynu 

telat a zvýšení užitkovosti v živočišné výrobě.

2. Zejména systematickým posuzováním a vysvětlováním manažerských metod řízení 

na všech úsecích družstva. Z pohledu samotného managementu je nutné eliminovat 

tzv. provozní slepotou. Hledáme cesty jak srozumitelně vysvětlit, kde máme rezervy, 

co děláme méně kvalitně a co snižuje naši konkurenceschopnost. To, že to někdo dělá 

dlouho, neznamená to, že to dělá kvalitně.

3. Velký význam vidím v předávání zkušeností nejlepších manažerů, popularizaci jejich 

metod a postupů, systematické prosazování kvality a náročnosti v jejich práci. Je pří-

nosná v mnoha ohledech.

  Ing. JITKA HURÁBOVÁ

ředitelka a jednatelka

LD seating s.r.o.

Krédo: Spokojená rodina a radost z práce, to je maximum, 

co mohu od života nejen chtít, ale o co se především 

musím každý den snažit.

1. Zkompletování ucelené řady křesílek Flexi od italského designéra Orlandini a její postupné 

uvedení na trh. Otevření nové vzorkovny v Praze, kde v reprezentativním prostoru můžeme 

předvádět naše výrobky a dobré ekonomické výsledky. 

2. Naše fi rma staví na kvalitě designu a řemeslném zpracování židlí a křesel. Zvýšení konku-

renceschopnosti stavíme na dokonale provedeném řemesle s použitím moderních tech-

nologií. V dnešní době rozvíjení a udržení vysoké kvality ruční práce je obtížné, protože 

obecně řemesla v minulosti upadala, ale v tom tkví i naše konkurenční výhoda. Těší nás, 

že nás již sami oslovují významní evropští nábytkoví designéři. 

3. Určitě v tom, že se seznámíte se zajímavými a podnětnými lidmi a podnikatelskými příbě-

hy, a samozřejmě je to i dobrá publicita pro fi rmu.

MANAŽER ROKU 2015



  Ing. JIŘÍ JENYŠTA

ved. útvaru Mezinárodní obchodní vztahy, 

sekretář Asociace výrobců ocelových trubek ČR a SR

Hutnictví železa, a.s.

Krédo: Čas vyměřený osudem využít smysluplným životem 

v profesní i osobní sféře.

1. Spolupráci s evropskými strukturami při zajištění řady obchodně-politických opatření 

ve prospěch hutního průmyslu.

2. Zajištěním podmínek, srovnatelných s prostředím v konkurenčních státech. 

3. Umožní srovnání i výměnu zkušeností.

FINALISTÉ 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE  MANAŽER ROKU

  LIBOR JUNGVIRT

ředitel

LIVA Předslavice, spol. s r.o.

Krédo: Žít tak, abych se na sebe mohl každé ráno podívat 

do zrcadla.

1. Za manažerský úspěch považuji expanzi obchodních a servisních aktiv v ČR. Rekon-

strukcí objektu a promyšlenou personální politikou se nám podařilo vytvořit v Marián-

ských Lázních středisko s podnikatelským potenciálem. 

2. Současná zemědělská technika je výkonná, ale i technicky náročná. Zajištění násled-

ných poprodejních služeb bývá oříšek. Právě tady vidím naši konkurenční výhodu, a to 

ve spojení špičkového servisu a týmu zkušených odborníků. Osvědčila se nám forma 

systémového vzdělávání prostřednictvím zahraničních stáží a workshopů. Rozšiřu-

jeme i technické kapacity a optimalizujeme logistiku náhradních dílů s evropskými 

distribučními systémy. 

3. V soutěži vidím jeden z milníků úspěšného podnikatelského příběhu, který považuji za 

cenné společenské ocenění i motivaci k rozvoji rodinné fi rmy.

  Ing. JAN KLAS

generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Krédo: Věřím v lepší stránku lidí, ale to neznamená

nevnímat ty horší.

1. Vedle výborných hospodářských výsledků jde o bezproblémové zajištění závazků při 

poskytování letových provozních služeb pro letecké dopravce. Bezpečnost a kvalitu 

našich služeb pro zákazníky se nám podařilo zvýšit, a to prostřednictvím zavedení 

systému tzv. volných letových tratí. Změna umožňuje leteckým dopravcům plánovat 

si optimální trajektorii letu s příznivým vlivem na spotřebu paliva a délku letu. 

2. Jde o sledování a vyhodnocování trendů a požadavků zákazníků. Současně je nezbytné 

zavádět principy projektu „Jednotného evropského nebe“ v oblasti služeb řízení letové-

ho provozu při realizaci evropských integračních aktivit.

3. Jedná se o soutěž, která umožní výměnu informací a zkušeností mezi nominovanými ma-

nažery. Rovněž mezioborové srovnávání manažerských postupů a procesů je potřebné.

  Ing. RADIM KOČÍředitel

generální ředitel a prokurista 

MUCOS Pharma CZ s.r.o.

Krédo: Vyber si dobrý produkt a pak už vše závisí na kvalitě 

řízení, počítaje v to i schopnost nadchnout a aktivizovat 

své spolupracovníky.

1. Klinicky byly ověřeny další léčebné oblasti, v nichž může ženám pomoci náš lék Wo-

benzym. Pokračoval růst počtu zákazníků při udržení druhé pozice v prodejnosti našeho 

léku mezi ostatními léky a rostla spokojenost pacientů s léčbou pomocí Wobenzymu.

2. Zabýváme se marketingem, prodejem i klinickým výzkumem. Snažíme se pomáhat při 

řešení zdravotních problémů našich pacientů pomocí osvědčeného léku Wobenzym. Ten 

se stal fenoménem na trhu volně prodejných léků a pomáhá statisícům pacientů ročně. 

3. Máme mnoho chytrých a pracovitých lidí, počítaje v to i dobré manažery. Soutěž na-

pomáhá příkladem v růstu mladým a napomáhá u veřejnosti napravit pošramocenou 

reputaci pojmu manažer. A pomáhá i manažerům samotným, přináší pro ně inspiraci 

a pozitivní příklady. 
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   Ing. JIŘÍ KOJZAR 

ředitel a jednatel

NAPA TRUCKS spol. s r. o.

Krédo: Profesionalita, spolehlivost, fl exibilita a cíle.  

1. Auditované konsolidované výsledky. Jedná se o nejvíce prodaných vozidel DAF v his-

torii společnosti a meziroční nárůst tržeb a poprvé překonání obratu 1 mld. korun. 

Otevřeli jsme tři pobočky v Ústní nad Labem a zvýšili počet zaměstnanců o 12. Jako 

jediní v ČR jsme získali certifi kát pro montáž zařízení pro pohon vozidel DAF na plyn.

2. Zákazníkům neustále přinášíme nové pohledy na vozidla, jejich využití a fi nancování. 

Konkurujeme kvalitou pracovníků na všech úrovních. Zvyšujeme jejich kvalifi kaci, pro-

vádíme cyklická školení. Jsme zákazníkům vždy k dispozici. Nabízíme prodejní balíčky 

ve spolupráci s fi nančními a leasingovými společnostmi. 

3. Je to ukázka způsobů, jak dosáhnout optimálních cílů společnosti, a to nejen v samot-

ném podnikání. Tento titul má již dnes svoji váhu.

  Ing. TOMÁŠ KOLÁŘ

výkonný ředitel

LINET spol. s r. o.

Krédo: Můj život, úspěch i neúspěch stojí na třech nohách: 

jsem to já, moje rodina a můj byznys. Je nutné mít všechny 

tři nohy dostatečně silné a pevné.

1. Je to úspěch Linet Americas, jejichž prodeje dosáhnou 50 mil. USD. Byl jsem iniciáto-

rem vstupu na trh USA a projekt jsem vedl. Vzhledem k tomu, že do USA exportujeme 

výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou, přispívá Linet Americas i největší částkou k zis-

ku Linetu.

2. Je nutné využít kombinaci opatření a silných stránek: Technologický náskok – investice 

do výzkumu a vývoje, do moderních technologií a permanentní inovace výrobků. Ná-

kladová výhoda – efektivní a moderní řízení procesů. Linet se vypracoval v posledních 

5 letech na největšího evropského výrobce. Efektivní řízení výroby spolu s množstvím 

nám dává konkurenční výhodu. 

3. Každá soutěž je vlastně benchmark, který vede nastavení nových limitů a cílů. Stejně tak 

v soutěži MANAŽER ROKU se těším na její vyhodnocení a srovnání s ostatními účastníky.

  MIROSLAV KOTÍK 

jednatel a majitel společnosti

EFKO-karton, s.r.o.

Krédo: Dělat vše tak, aby se člověk mohl ke své práci hlásit 

a nemusel se za ní stydět.

1. Dotažení plánovaných investic hlavně do moderních technologií a tím zvýšení kapacit 

a konkurenceschopnosti výroby.

2. Snažíme se naše výrobky stále posouvat kvalitou a designem ke světovým špičkám 

v oboru. 

3. Dává prostor vyniknout a společensky ocenit osobnosti a zároveň motivovat ostatní.

  Ing. TOMÁŠ KOTYZA

ředitel krajského úřadu 

Moravskoslezský kraj

Krédo: Kdo je připraven, není překvapen.

1. Úspěšné završení projektů v rámci druhého programovacího období EU ve fi nančním 

objemu přes šest miliard korun a zavedení prvků korporátního řízení v rámci organizací 

zřizovaných Moravskoslezským krajem včetně masivního nasazení centrálních nákupů. 

2. Řízení organizace veřejné správy není vedeno cílem zvyšování konkurenceschopnosti. 

Cílem je důvěryhodnost, kvalita a snaha být vzorovou institucí veřejné správy. Například 

metodou benchmarking lze sledovat úroveň kvality poskytovaných veřejných služeb jinde. 

3. Soutěž považuji za prestižní záležitost a vážím si toho, že jsem byl do ní nominován. 

Účast pro mě představuje výzvu, cennou zkušenost a příležitost inspirovat se pro pro-

fesní rozvoj. Případný úspěch by byl oceněním nejen mé osoby, ale práce a dosaže-

ných výsledků celé organizace. 

MANAŽER ROKU 2015



  Ing. SYLVA KRECHLEROVÁ

jednatelka

Kronospan CR, spol. s r.o

Krédo: Každý den žij tak, jako by to byl den poslední.

1. Zvýšení zisku fi rmy.

2. Snižováním nákladů, vývojem nových produktů, zlepšováním servisu.

3. V propojování lidí různých profesí, kteří si mohou vyměňovat zkušenosti.
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  ALEŠ KŘEMEN

hlavní konstruktér, manažer a majitel fi rmy 

Woodcomp Propellers s.r.o.

Krédo: Překonat každý den obavy z vlastního selhání, 

umět se radovat ze života, a to i z maličkostí.

1. Ukončili jsme certifi kační procesy nově vyvinutých typů vrtulí. Rozšířili portfolio o výrobu 

vysoce odolných lehkých, kompozitních lopatek určených pro zástavbu do klimatických 

a aerodynamických tunelů. Jako nejvýznamnější úspěch však považuji úspěšný vstup 

fi rmy do mezinárodního evropského dotačního programu Clean Sky-2 – Horizont 2020.

2. Úspěch stavíme na vlastním výzkumu, vývoji a provozních zkušenostech. Zkoušíme 

a uplatňujeme současné i nadčasové výrobní technologie. Získané výstupy promítáme 

do výroby, nově vyvinuté výrobky certifi kujeme a úspěšně uvádíme na trh. 

3. Účast v soutěži mi může přinést úspěch v navázání nových kontaktů, poznání zajíma-

vých osobností s jejich životními příběhy a zkušenostmi. V neposlední řadě je pro mě 

účast v soutěži i záležitostí prestižní.

  PhDr. MARTIN KUBÁT

generální ředitel

Crystalex CZ, s.r.o.

Krédo: Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.

1. Za manažerský úspěch celého našeho managementu považuji skutečnost, že se po-

dařilo nahradit skokový a citelný propad tržeb na teritoriu Ruska a okolních zemí, které 

tvoří jeden z klíčových trhů. Dokonce jsme zvýšili prodeje o 8,5 %.

2. Prvním momentem a důležitou podmínkou je mít každoročně neustále nové atraktivní 

tvary a dekory našeho zboží. Druhou cestou jsou investice do technologií pro výrobky 

s vyšší přidanou hodnotou, které nyní v létě budeme instalovat.

3. Osobně spatřuji přínos této soutěže pro typ manažerů „srdcařů“, kteří své práci obětují 

hodně ze sebe a svého času, na úkor všeho ostatního, jako určitý druh vyjádření uznání 

a „poděkování“. Pro tento typ manažerů to vidím jako velmi pozitivní moment, ze které-

ho se budou radovat oni sami i jejich nejbližší, kteří jim umožnili jejich práci vykonávat. 

  Ing. JAROSLAV LÁD

předseda 

Zemědělské družstvo Ostaš

Krédo: Loajálnost k fi rmě s rovnými zády!

1. Udržení stability a zachování optimismu fi rmy a spolupracovníků v nestabilní době naší 

úzké podnikové specializace na výrobu mléka a agroenergií, tedy elektrického proudu 

a tepelné energie.

2. Maximální specializace fi rmy s vysokou produktivitou práce, kdy manažerská organi-

zace a řízení je uplatňována s maximálním využitím robotizace a VTR a inovativních 

postupů.

3. MANAŽER ROKU je jednou z možností, aby se dnešní společnost mohla dozvědět od 

výkonného zemědělce, že na vesnici nežijí jen „vidláci“, kteří nenatahují pouze ruce 

po dotacích, ale žijí a působí zde odborně zdatní pracovití lidé, kteří pracují s moderní 

technikou a technologií, jsou odborně a vědomostně zdatní, a kteří svoji práci v přírodě 

a s chovnými zvířaty berou jako životní fi lozofi i a mají ji rádi.
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   Ing. VLADIMÍR LICHNOVSKÝ

předseda představenstva

Zemědělské družstvo Kokory

Krédo: Život nepromarnit. To nejcennější co jsem v životě 

dostal, jsem dostal zadarmo.

1. Především uskutečněný nákup významných ploch orné půdy a tím zvětšení držby půdy 

a dále dosažený hospodářský výsledek v roce 2015.  

2. Zvyšování konkurenceschopnosti není závislé jen na snižování nákladů a stoupající pro-

duktivitě práce, to pokládám za trvalý, obecný úkol. Daleko zásadnější pro růst dlouho-

dobé konkurenceschopnosti pokládám dobře zvolenou diverzifi kaci výroby, strategické 

partnerství s nejlepšími v oboru a neustálou inovaci technologických procesů. Neobejde 

se to bez kultivace znalostí, dovedností a vysoké míry loajality všech spolupracovníků.

3. Soutěž považuji za jedinečnou příležitost poznat a případně se osobně setkat s velmi 

úspěšnými lidmi z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Myslím si, že již vlastní nomina-

ce do soutěže je pro zúčastněného i jeho fi rmu oceněním a přínosem.  

  MgA. DAVID MAREČEK, Ph.D.

generální ředitel

Česká fi lharmonie, příspěvková organizace

Krédo: Dělat v životě to, co mě baví a naplňuje.

1. Uzavření dohody s Jiřím Bělohlávkem, že bude pokračovat v čele České fi lharmonie 

dalších šest let. 

2. Způsobů je mnoho. Především aktivním vyhledáváním talentovaných hudebníků a je-

jich získáváním pro Českou fi lharmonii. Každý rok se snažíme zvyšovat kvalitu hostu-

jících dirigentů a sólistů. Konkurenční výhodou je kontrakt s renomovanou nahrávací 

společností, v našem případě je to DECCA Classics. Při plánování zahraničních cest 

usilujeme o termíny v prestižních sálech: Carnegie Hall New York, Suntory Hall Tokyo, 

Musikverein Vídeň, Royal Festival Hall Londýn aj.

3. Soutěž je přínosná především proto, že sdružuje manažery z různých oborů a díky 

tomu umožňuje určité srovnání, k němuž jinak není moc času a ani příležitostí. Sledo-

vat kolegy z jiných oborů je inspirativní.

  Ing. MILOSLAV MELOUN

předseda představenstva, ředitel

Kooperativa, výrobně obchodní družstvo

Krédo: „Logika Vás dostane z bodu A do bodu B, 

představivost Vás dostane kamkoli.“ Albert Einstein 

1. Jednoznačně realizace dvou robotických pracovišť, která by mělá zvládnout až pade-

sát procent výrobních operací nutných k zhotovení našich produktů.

2. Především se ve fi rmě snažíme o vysokou automatizaci výrobních procesů a tím 

i o zvyšování produktivity práce a zároveň o vyšší kvalitu produktů. Snažíme se ino-

vovat ve spolupráci s našimi koncovými zákazníky a zavádíme softwarové propojení 

dodavatelsko-odběratelských vztahů s našimi partnery.

3. Vážím si soutěže MANAŽER ROKU zejména jako ocenění lidí, kteří dávají své schop-

nosti, životní energii a čas ve prospěch úspěšných fi rem, čili ve prospěch fi nančních 

zdrojů, tvořících podstatnou část životní úrovně našich spoluobčanů. Vzory táhnou 

a jen víc obdobných soutěží.

  Ing. FRANTIŠEK MENCL

krajský ředitel  

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Krédo: Někdy musíš udělat jeden krok vzad, abys  mohl 

udělat tři kroky vpřed.

1. Dokončení stavby požární stanice a stanice zdravotnické záchranné služby ve Vrchlabí 

v hodnotě 58 mil. Kč a zahájení 1. etapy stavby atletického stadionu pro požární sport 

v hodnotě 22,5 mil. Kč.

2. V naší organizaci se jedná především o zvyšování odborných znalostí a profesionální 

jednání při řešení krizových situací.

3. Soutěž dle mého názoru přispívá k prezentaci nejlepších manažerů z různých oborů 

činností jako motivace pro začínající manažery a zároveň jako osobní ocenění těch, 

kteří se stanou fi nalisty této soutěže.

MANAŽER ROKU 2015



  Ing. PAVEL MENCL, MBA

CEO, předseda představenstva

Generali Pojišťovna a.s.

Krédo: Never, never, never give up (Nevzdávat se, nepřestávat, 

jít si za svým, nehledat důvody proč ne, ale způsoby, jak ano).

1.Posílení synergie dvou klíčových značek, jejichž prostřednictvím skupina Generali v ČR 

podniká. Podařilo se udržet klíčové lidi a generovat růst. 

2. Otevřeností změnám, které pro nás nejsou bariérou. Zaměřujeme se na inovace, které 

nás posouvají dál, jsou pro nás příležitostí. Posloucháme své lidi. S jejich podněty pra-

cujeme. To platí i směrem k našim klientům. Měříme zákaznickou zkušenost (NPS), 

která nám pomáhá vyvíjet a upravovat procesy, produkty a služby zákazníkům tak, aby 

v co největší možné míře odpovídaly jejich individuálním potřebám.

3. Není jen o číslech. Prodává pozitivní příběhy, které mohou být inspirací pro stávající i bu-

doucí lídry. Pozitivních příběhů není nikdy dost. Důležitou součástí je také networking.
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  JUDr. MIROSLAV MOCEK, MPA

zástupce ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru úřadu

Krajský úřad Pardubického kraje

Krédo: Zachování nejdůležitějších hodnot, které vyznávám – 

tedy chovat se tak, abych se nemusel každé ráno při holení 

stydět za toho, kdo se na mne dívá ze zrcadla.

1. To, že úřad jako celek přes veškeré „rušivé“ okolnosti a vlivy obstál a dosahoval v zása-

dě velmi dobrých výsledků v mnoha agendách. Rovněž znamenal stabilizaci kolektivu 

a dosažení nadstandardních výsledků na všech úsecích, což bylo hodnoceno nezávis-

lými kontrolami nadřízených orgánů i vedením kraje.

2. Zvyšováním sounáležitosti (fi remní kultura) s důrazem na sdílení důležitých informací, 

odborností, k čemuž patří mimo jiné i prezentace úřadu na akcích odborného charakteru.

3. Myslím, že každá poctivá soutěž je přínosná. Mobilizuje, umožňuje komparaci, získá-

vat nové pohledy a přístupy. Umožňuje setkávání, navazování osobních kontaktů, vede 

ke zvýšení prestiže nejen úspěšné osoby, ale i dané profese, a k její popularizaci. Jsem 

přesvědčen, že vše, co jsem uvedl, se týká i soutěže MANAŽER ROKU. 

  Ing. MONIKA NEBESKÁ 

předsedkyně představenstva

Zemědělské družstvo Všestary

Krédo: Člověk je tím, čemu věří.

1. Mimořádně úspěšná akce „Oslava Všestarské cibule a Nivy“ byla příležitostí upevnit 

význam chráněného označení původu, založení obchodní a zemědělské společnosti 

Fytagro s.r.o. s představitelem starého šlechtického rodu Kinských. 

2. Vytvoření učící se organizace, která zajistí nutný posun v myšlení od pouhého řešení 

problémů, směrem ke schopnosti problém očekávat a tedy mu předcházet a používat 

ho jako zdroj v postupu vpřed. Jedná se o týmové učení, sdílení vizí, modely řešení, 

osobní kompetence a systémové myšlení.   

3. Je to obrovská příležitost potkat se s výjimečnými lidmi a alespoň na chvíli nahlédnout 

do jejich životních i profesních příběhů a inspirovat se nejen ve své práci jejich nápady, 

zkušenostmi a zážitky.

  Ing. ALEŠ NOVÁK

ředitel výroby

PSP-GDS, s.r.o.

Krédo: Seriózní chování vně i uvnitř fi rmy je základem 

konkurenceschopnosti a úspěchu.

1. Skutečnost, že přes nepříznivou situaci ve stavebnictví se podařilo zachovat vysokou 

kvalitu produkce a současně zajistit fi nanční stabilitu společnosti.

2. Sledováním nových trendů v oboru, zajišťováním školení a odborného růstu zaměst-

nanců, dělnických profesí i technicko-hospodářských pracovníků.

3. V této soutěži se hodnotí nejen práce manažera, ale celé fi rmy jako celku, a to napříč 

celou společností. Tím kolektiv pracovníků cítí, že odvádí smysluplnou a kvalitní práci. 

Více než 20 úspěšných ročníků této soutěže je jen dokladem její oprávněnosti.
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  PAVEL NOVOTNÝ 

předseda představenstva 

Zemědělské družstvo Bernartice

Krédo: Půdu jsme nevyrobili, ale máme povinnost se o ni starat 

a předat ji v dobrém stavu dalším generacím.

1. Rok 2015 byl velmi složitý pro chovatele dojeného skotu. Nám se podařilo eliminovat 

propad ceny mléka, a to jak nárůstem množství prodaného mléka, tak i díky omezení 

spotřeby nakupovaných krmiv. 

2. Hlavní zásadou v boji s konkurencí je dosahování maximální kvality, dodržování všech 

dohodnutých pravidel. Důležité je, aby se všichni pracovníci podíleli na budování image 

podniku a vždy chránili jeho dobré jméno.

3. Ocenění MANAŽER ROKU je velmi prestižní nejen pro konkrétní osobu, ale především 

pro jím řízenou fi rmu. Ta se potom stává příkladem pro široké okolí, zdrojem poznání 

pro začínající pracovníky. Názory oceněného jsou přijímány a využívány při řešení řady 

problémů. Znám všechny oceněné manažery z resortu zemědělství.

  JAN PIKNA

ředitel festivalu

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Krédo: Všechno jde, když se chce. Každá situace má několik 

řešení, jde jen o to vybrat nejlepší.

1. V roce 2015 se uskutečnil historicky nejrozsáhlejší a pravděpodobně nejlépe hodnoce-

ný ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Podařilo se zajistit fi nancování v optimálním 

poměru vlastních, veřejných, privátních a korporátních zdrojů. Radost mám z velice 

úspěšně se rozvíjejícího klubu mecenášů. 

2. Chceme být stále o krok dál, neustrnout v úspěšném modelu a přinášet další novinky.

3. Nejen zpěváci, herci, sportovci si zaslouží ocenění a popularitu. K profesi dobrého ma-

nažera patří nejen zisk, ale i společenská odpovědnost, péče o zaměstnance, podpora 

rozvoje oboru. O úspěších a vzorových příkladech by měla být veřejnost informována 

a je dobře, že ti, kteří pracují nejlépe, jsou takto oceněni.  

  Ing. RADKA PROKOPOVÁ

výkonná ředitelka a jednatelka společnosti

Alca plast, s.r.o.

Krédo: Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní.

1. Výstavba nové výrobní a skladovací haly v Břeclavi, která rozšíří portfolio a objem produkce 

našich výrobků. Navzdory rostoucí konkurenci v našem odvětví dokážeme zvyšovat obrat, 

rozšiřovat náš obchodní rádius a vytvářet pracovní příležitosti pro kvalifi kované pracovníky.

2. Konkurenceschopnost zvyšujeme mixem opatření, jako je monitoring požadavků trhů 

a spotřebitelských preferencí, zlepšování užitných, technických a designových vlastností 

výrobkových řad, promptní uvádění modifi kovaných výrobků na trh, pronikání do ciziny. 

3. Prostřednictvím této soutěže bych ráda rozšířila povědomí o naší společnosti i mimo 

oblast, ve které působíme. Příběhem společnosti i jejími výsledky bych ráda pomoh-

la při rozhodování všem, kteří zvažují možnost založení fi rmy a stojí před zásadním 

osobním rozhodnutím, zda začít podnikat či nikoliv. 

  prof. MUDr. ROMAN PRYMULA, CSc. Ph.D.

ředitel 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Krédo: Zdravý selský rozum je klíčem k úspěchu aneb psi 

štěkají, ale karavana kráčí dál.

1. Prosazení hlavní investice FN Hradec Králové mezi strategické vládní investice do 

českého zdravotnictví.

2. Snahou o excelenci a vysokou kvalitou poskytovaných služeb nejen tuzemské, ale 

i zahraniční klientele. Dále se snažíme i rozšiřovat portfolio nabízených preventivních 

i léčebných procedur. Příkladem je otevření Centra tradiční čínské medicíny.

3. Soutěž MANAŽER ROKU jistě nemůže být primárním cílem člověka v řídící pozici ani 

jediným kritériem jeho úspěšnosti. Zcela bez pochyby však může být zdrojem úspěš-

ných životních příběhů, které mohou motivovat následovníky. 

MANAŽER ROKU 2015



  prof. MUDr. MILOSLAV ROČEK, CSc. 

přednosta Kliniky zobrazovacích metod

2. LF UK v Praze a FN v Motole

Krédo: Lituji toho, co jsem mohl udělat a neudělal.

1. Organizace evropské radiologické školy ,,Prague European Tutorial of Radiology“. Ško-

ly se zúčastnil doposud největší počet lékařů z Evropy a Asie, celkem 24 účastníků. 

Přednášeli zde přední odborníci z Evropy, USA a Asie. Kromě odbornosti se zahraniční 

lékaři seznamovali s chodem celé kliniky a nemocnice. V souvislosti s postgraduální 

výukou je to pak uvedení do provozu jednoho z nejmodernějších konferenčních systé-

mů v Evropě. Ten je využíván nejen k přenosům operací, ale též ke každodennímu užití 

pro plánovaní výkonů online přímo s jinými nemocnicemi.

2. Snažíme se být nejlepší. Nikdy však nelze říci, že jsme nejlepší. Vždy je co rozvíjet 

a měnit.

3. Ukazuje možné vzory pro ostatní.
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  Ing. EVA SAMCOVÁ 

předsedkyně představenstva 

DITA, výrobní družstvo invalidů Tábor

Krédo: Snažím se do okolí vysílat pozitivní energii – věřím, 

že se pozitivní energie neztratí a nakonec se vrátí zpátky.

1. Dokončení modernizace provozovny kovovýroby. Tento krok byl nezbytný pro zajištění 

stabilizace a ziskovosti této provozovny. V textilní výrobě, která je stále na okraji naší 

společnosti, se i přes nízké mzdy podařilo udržet zaměstnanost a vysokou kvalitu 

výroby. 

2. Obecné zvýšení konkurenceschopnosti mohou zajistit kvalifi kovaní lidé, kteří jsou 

ochotni a schopni pracovat pro družstvo. To znamená investice do zaměstnanců, no-

vých technologií a neustálé sledování novinek na trhu.

3. Soutěž MANAŽER ROKU považuji za přínosnou, ocenění manažerů může být motivací 

pro ostatní pracovníky a významnou prezentací fi rmy.

  Bc. RENÉ SKRÁŠEK

předseda představenstva

Kovoplast, výrobní družstvo

Krédo: Nehledejme argumenty, proč to nejde, ale hledejme 

cesty, jak to udělat, aby to šlo. Člověk je přesně takový, 

jaký je smysl jeho snažení.

1. Za úspěch považuji překonání nelehkého období před rokem 2008, kdy fi rma nebyla 

v nejlepší kondici. Následně jsme museli čelit celosvětové hospodářské krizi. Podařilo 

se nám vše překlenout a navíc nás doba naučila jinému myšlení. Úspěch se dostavil 

a hospodářská situace společnosti se zlepšila, což vyvrcholilo velkou investicí do no-

vých výrobních prostor.

2. Snažíme se o udržení technického rozvoje strojního vybavení, zavádění moderních vý-

robních postupů a v neposlední řadě proaktivním přístupem ke všem našim zákazníkům.

3. Přínos soutěže spatřuji ve zviditelnění fi rmy a navázání zajímavých kontaktů z řad 

úspěšných manažerů přihlášených do soutěže. Dále vnímám velmi pozitivně samotný 

fakt nominace, což považuji za ocenění naší společné práce a výsledků.

  MVDr. MILOSLAV SKŘIVÁNEK, CSc.

ředitel 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Krédo: To, co si stanovíme, dokázat!

1. Docílení synergického efektu svého působení ve Výzkumném ústavu veterinárního lé-

kařství, a v resortním týmu Odboru výzkumu, poradenství a vzdělávání Ministerstva 

zemědělství ČR a jeho využití v zemědělské praxi.

2. Zejména systematickým prosazováním manažerských metod řízení ve všech oblas-

tech činnosti ústavu, což – asi překvapivě pro manažery úspěšných fi rem – nebylo při 

mém nástupu do pozice ředitele VÚVeL vůbec obvyklé. Důrazem na zodpovědnost při 

plnění úkolů. Hledáním optimálního způsobu hodnocení a podpory vědecko-výzkum-

ných pracovníků instituce. Soustavným úsilím o růst vědecké a společenské autority.

3. Protože jsem pedagogem na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, oceňuji 

i předávání zkušeností nejlepších manažerů těm, kteří se jimi teprve mají stát. 
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  Ing. PAVEL SMUTNÝ

starosta

Nové Město pod Smrkem

Krédo: Co se nezlepšuje, zákonitě se zhoršuje.

1. Realizaci projektu na komplexní snížení energetické náročnosti areálu budov mateřské 

školy, školní jídelny a školní družiny, realizaci rozsáhlé dostavby a rekonstrukce chod-

níků u komunikací Frýdlantská a Ludvíkovská a získání dotace na rekonstrukci dvou 

mostů, poškozených povodněmi.

2. Maximálním využitím možné dotační podpory pro investiční záměry města. V oblas-

ti cestovního ruchu je velmi konkurenceschopná několikrát oceněná jako inovativní, 

inspirativní a oblíbená síť stezek pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem. Dále se 

odborným školením úředníků snažíme zvýšit profesionalitu, efektivitu, přívětivost 

a zlepšit poradenské služby městského úřadu.

3. Soutěž mě donutila k určitému zastavení a rekapitulaci. Manažer by se měl ohlížet 

zpět a přijímat poučení pro svou budoucí práci, jen tak se může zlepšovat.

  Ing. MIROSLAV STANČÍK

generální ředitel

PF PLASTY CZ s.r.o.  

Krédo: Za svůj život bych „životních kréd“ měl asi více, 

vždy by to bylo poplatné určité životní nebo profesní situ-

aci, ale asi nejobecnější, které prezentuji i svým dětem, 

je: „Jakákoliv činnost se ti musí stát koníčkem, jinak 

budeš chodit do práce s odporem.“

1. Pravděpodobně dosažení velmi dobrých výsledků ve společnosti LUCCO a.s., protože 

společnost PF PLASTY CZ s.r.o. je standardně nastavena na kontinuální růst, pokud se 

na trhu nic zásadního nestane.

2. Nastavení dlouhodobé strategie, kterou vedení společnosti sleduje a postupně napl-

ňuje. A operativní řízení společnosti z pohledu kapacit a cenotvorby v krátkodobém 

horizontu tak, aby se optimálně využívaly veškeré kapacity.

3. Celý život mne více motivovala verbální pochvala mého nadřízeného než jakákoliv 

fi nanční odměna, na tu se velmi rychle zapomene. Ocenění v soutěži se týká nejen 

mé práce, ale práce všech kolegů. Doufám, že se zviditelní naše společnost, hlavně u 

vlastních zaměstnanců, kde tomu přikládám největší váhu. 

   Ing. FRANTIŠEK STRNAD

předseda představenstva

Zemědělské družstvo Pojbuky

Krédo: Měli bychom na tomto světě po sobě něco dobrého 

zanechat, ať duchovního nebo hmotného.

1. Dokončení výstavby stájí pro skot stavbou poslední nové stáje. Vytvoření 3. nejvyššího 

čistého zisku v historii družstva i přes 10milionový propad cen mléka a obilí. 

2. Snažím se dobře prodávat naše výrobky a vyrábět co nejlevněji. Modernizací podniku 

zefektivnit výrobu a vytvářet podmínky pro kvalitní práci zaměstnanců.

3. Vzhledem k tomu, že jde o prestižní soutěž, tak se každý, kdo se o tuto soutěž zajímá, 

zamýšlí nad svoji prací a hledá další možnosti ke zlepšení. 

   Ing. ALEŠ SVOBODA

ředitel

ENROLL CZ spol. s r.o.

Krédo: Být prospěšný a užitečný. To platí jak pro mé 

podnikání, tak pro rodinu.   

1. Inicioval jsem a osobně dohlížel na dokončení vývoje, výrobu a uvedení do provozu 

dvou unikátních strojů na výrobu ekologických tepelných izolací. Díky těmto strojům 

jsme zvýšili výrobní kapacitu dvakrát se stejným počtem pracovníků.

2. Neustále hledám cesty, jak zvýšit produktivitu technologií, produktivitu práce a tím 

snížit výrobní náklady. Druhou cestou jsou inovace u technických výrobků.

3. Už samotná nominace je potvrzením, že moje práce má smysl a význam pro spo-

lečnost a je to povzbuzení do dalších kroků. Přínosné může být setkání s úspěšnými 

manažery, možnost vyměnit si zkušenosti a postřehy z naší práce.  

MANAŽER ROKU 2015



  Mgr. Inź. MAREK ŚWITAJEWSKI

předseda představenstva a generální ředitel 

Unipetrol, a.s.

Krédo: Pesimista vidí problém v každé příležitosti. Optimi-

sta vidí příležitost v každém problému. 

1. Dosáhli jsme nejlepšího fi nančního výsledku v historii. Zahájili jsme výstavbu nové po-

lyetylénové jednotky (PE3), největší investice do české petrochemie po roce 1989. 

Její výstavba představuje klíčový investiční projekt v rámci Strategie skupiny Unipetrol 

2013-2017. Úspěšně jsme dokončili integraci rafi nérských aktiv pod jednoho vlastníka, 

tedy Unipetrol. 

2. Investujeme do technologií a výroby, do aplikovaného výzkumu a vývoje a do vzdělání 

zaměstnanců. Otevřeli jsme Univerzitní centrum VŠCHT – Unipetrol přímo v Chempar-

ku Záluží. Spustili jsme i projekt Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum. 

3. Je to vhodná platforma napomáhající setkání lidí z různých fi rem a odvětví ekonomi-

ky. Inspiruje tím, že umožňuje sdílet a vyzdvihovat pozitivní příběhy úspěšných fi rem 

a manažerů.
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   Ing. MICHAL ŠTĚRBA

generální ředitel

GZ MEDIA a.s.

Krédo: Dělat věci, které mají smysl a dělat je naplno.

1. Dokončení vývoje zcela nového lisu na výrobu gramofonových desek, který je první 

svého druhu na světě. Tím se fi rmě otevírají dveře k možné rychlé expanzi výrobních 

kapacit v ČR i ve světě.  V návaznosti na to jde příprava zahájení výroby v Kanadě.

2. Orientací fi rmy na výrobu s vysokou přidanou hodnotou a na nejnáročnější trhy jako 

jsou luxusní obaly pro francouzský kosmetický průmysl či výrobce high-end elektroni-

ky. Zajištění diverzifi kace fi rmy – teritoriální i produktové.

3. Minulé výsledky soutěže a především výsledky práce oceněných jsou nejlepší rekla-

mou celé soutěže. Osobně považuji za velmi důležité ukazovat pozitivní příklady práce 

špičkových manažerů a přispívat tím k budování společenské prestiže profese. Soutěž 

MANAŽER ROKU v tomto ohledu plní svůj úkol skvěle.  

  Ing. JOSEF TICHÝ, CSc.

generální ředitel, předseda představenstva

Explosia a.s.

Krédo: Nebát se dávat si velké a náročné cíle a umět si 

zachovat klidnou hlavu i v krizových situacích.   

1. Dosažení hospodářských cílů společnosti na rok 2015, posílení důvěry zaměstnanců 

v sílu a budoucnost Explosie, realizaci významné investice posilující postavení fi rmy na 

evropském trhu. Za tyto úspěchy vděčím i týmu manažerů, v jehož středu se nacházím.

2. Díky dobré znalosti trhu a vývoji na něm, schopnosti nabízet žádané produkty, kte-

ré jsou zcela srovnatelné se světovými standardy, díky zachování vlastní výzkumné 

a vývojové základny, ale i udržení kvalifi kovaných pracovníků na klíčových místech se 

v posledních letech podařilo významně zvýšit konkurenceschopnost celé fi rmy.

3. Soutěž MANAŽER ROKU považuji za přínosnou pro manažerskou profesi, protože umož-

ňuje konfrontaci či porovnání manažerských přístupů jednotlivých úspěšných mana-

žerů a umožňuje těm ostatním poodhalit tajemství úspěchu v této specifi cké profesi.

   Ing. VLADIMÍR TOMAN

vedoucí útvaru Strategie

Hutnictví železa, a.s.

Krédo: Spěchej pomalu.

1. Trvalá akceschopnost přímo řízených pracovních skupin.

2. Aktuálně a včas reagovat na požadavky akcionářů.

3. Ukazuje na manažerské vzory, z nichž každý má trochu odlišný způsob řízení, což 

je inspirující pro vlastní činnost – vše vyžaduje individuální přístup, nic není předem 

nalajnováno.
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  Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ

generální ředitelka

AAA Auto International, a.s.

Krédo: Úspěch manažera spočívá v pokoře a úctě k učiteli 

a v respektu k lidem, které vede.

1. Úspěšnou expanzi na další evropské trhy, rozšiřování počtu poboček a modernizaci 

stávajících poboček. Rozšířili jsme call-centrum, které jsem pro AAA Auto před lety 

založila, a máme strategickou pobočku nejen v Praze, ale nyní i v Ostravě.

2. Naším cílem je poskytovat při prodeji ojetých aut stejné služby, garance a poprodejní 

servis, jaký nabízejí prodejci nových vozů. Naší výhodou je široká škála značek na 

jednom místě v různé cenové kategorii, najetých kilometrů i stáří.

3. Soutěž MANAŽER ROKU je pro mě připomínkou nutnosti se při své práci čas od času 

ohlédnout zpět, zrekapitulovat si úspěchy a neúspěchy poslední doby a analyzovat 

svůj vlastní rozvoj v delší časové perspektivě. Každý důvod k seberefl exi manažera 

obohatí a tím dále zlepšuje jeho výsledky. Případné dobré umístění by pak bylo pří-

jemným bonusem.

   Ing. MICHAL UHER , MBA

ředitel

Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.

Krédo: Jen spokojený zákazník se s vámi podělí o zisk.

1. Třetí místo v celopodnikové soutěži 68 výrobních závodů v Evropě a Americe. Výkon-

nost hodnocena celkem pěti hlavními, zejména ekonomickými parametry. Nic indivi-

duálního, jde o výsledek práce celého našeho týmu.

2. Nasáváním a předáváním nejlepšího know-how existujícího v závodech Amcoru po 

celém světě. Nebát se zkoušet nové postupy a nenechat se odradit případnými dílčími 

neúspěchy. Průřezová školení a vzdělávací kurzy spolupracovníků. V zásadě jde o to 

nebýt líný a vyrazit do světa za poznáním a pak testovat a zkoušet.

3. Setkání s manažery z jiných oborů, rozšíření vlastních obzorů a výměna manažer-

ských zkušeností. 

  prof. Ing. MIROSLAV VÁCLAVÍK, CSc.

generální ředitel, prokurista

VÚTS, a.s.

Krédo: Člověk je na světě proto, aby tady něco rozumného 

udělal a něco pochopil.

1. Rozšíření spolupráce s řadou výzkumných a výrobních podniků.

2. Řešením složitých problémů výzkumu a vývoje nových strojů (problémů, na které kon-

kurence nestačí).

3. Soutěž MANAŽER ROKU má velkou tradici a je oceněním významu práce manažerů 

pro naši společnost. Význam vidím i v tom, že jsou u nás oceňováni nejen umělci 

a sportovci.

  Ing. MICHAL VAJDÁK

jednatel

Sobriety s.r.o.

Krédo: Hledat nové příležitosti a realizovat nové myšlenky. 

Hrát fair play a pomáhat vyhrát také ostatním a přát jim 

úspěch.

1. Rozhodně za největší úspěch považuji uvedení nového výrobku z oblasti měřících tech-

nologií Mercury RT® na světové trhy. Potvrdilo se, že výrobek úspěšně konkuruje třem 

hlavním světovým hráčům v oblasti této technologie.

2. Neustávající vlastní výzkumně vývojovou činností a akvizicemi zaměřenými na špičkové 

technologie pro energetiku, automobilový průmysl, vesmírný sektor, strojírenství, IT a elek-

troniku. Vysokým podílem výzkumu a vývoje, založeném na počítačovém modelování, kte-

rý tvoří více než třetinu obratu naší fi rmy. Soustavným vyhledáváním nových, či dosud ne-

realizovaných technologií s vysokým potenciálem komercionalizace do vlastních výrobků. 

3. Soutěž napomáhá lepšímu seznámení veřejnosti s úspěšnými českými manažery 

a lidé se tímto dozvědí něco více o manažerských profesích.
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  Ing. VÁCLAV VALTER

předseda představenstva

KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov

Krédo: Slušnost, pracovitost a tolerance.  

1. Vývoj ventilátoru RSTR 1400 a vyplacení 14. platu zaměstnancům.

2. Vývojem vlastního know-how, zlepšováním kvality výrobků a služeb a zaváděním mo-

derních a progresivních technologií do výrobního procesu. 

3. Soutěž vnímám ze dvou pohledů, za prvé jako ocenění zkušených manažerů za jejich 

dlouholetou práci a za druhé jako objevení nových talentovaných manažerů. 
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  Ing. RICHARD VIDLIČKA, MBA

generální ředitel

ČEZ Distribuce, a. s.

Krédo: Na všem hledej nejdříve pozitiva. 

„Chcete-li vybudovat úspěšný podnik, vybudujte napřed 

sebe.“ Tomáš Baťa

1. Dokázali jsme v ČEZ Distribuci jasně formulovat vizi a koncepci rozvoje do roku 2030. Re-

fl ektujeme zásadní změny v evropském energetickém sektoru. Vytvořili jsme podmínky 

pro postupné zavádění nových technologií, zvyšujeme energetickou efektivitu a hodláme 

posilovat vyšší míru fl exibility našich zákazníků. Tímto se také podílíme na podpoře stabi-

lity elektrizační soustavy České republiky a zvyšování konkurenceschopnosti naší země.

2. Protože základem úspěchu každé společnosti jsou její zaměstnanci, podporuji ote-

vřenou komunikaci, týmový přístup a jejich kariérní i odborný růst. Osobně se také do 

těchto aktivit pravidelně zapojuji. 

3. Myslím si, že sdílení zkušeností a inspirace schopnými „leadery“ je v této profesi důle-

žitým faktorem úspěchu. A k tomu soutěž MANAŽER ROKU bezesporu přispívá.

  JUDr. VĚRA VOJÁČKOVÁ, MPA

ředitelka krajského úřadu

Jihomoravský kraj

Krédo: Celý život se řídím slovy: Chovej se tak, jak chceš, 

aby se chovali druzí k tobě. A pokud jde o práci, tak při-

dám slova: Žádný problém se nevyřeší sám.

1. Využití pracovního potenciálu, zefektivnění a zjednodušení procesů, nové úkoly, cíle, 

legislativa, ale i zefektivnění a racionalizace práce, znamenaly změnu organizačního 

uspořádání úřadu. Neformální a spíše přirozená cesta komunikace změny byla účinná. 

2. Pro chod úřadu, který je založen na administrativní činnosti, jsou klíčem k úspěchu 

vstřícní a erudovaní zaměstnanci. Podstatné je nejen takové zaměstnance najít, ale 

také je udržet ve veřejném sektoru. 

3. Soutěž, jako je tato, je příležitostí ukázat, že rozvoj manažerských profesí není jen 

výhradní doménou fi rem, ale že mohou být manažeři veřejné správy příkladem pro 

ostatní. Účast v takové soutěži znamená, že jdeme správným směrem, že co děláme, 

děláme správně, kvalitně a s ohledem na okolí, budoucnost i zainteresované strany. 

  JIŘÍ ZADRAŽIL

jednatel

VIDOCQ, společenství fi rem

Krédo: Slunce v duši a čistá mysl.

1. Mírné navýšení obchodních aktivit. Interní opatření v důsledku zvýšení minimální mzdy 

a tím zachování pracovních míst bez nutnosti propouštění. 

2. Seriózností a kvalitou služeb, dlouhodobým obchodním partnerstvím.

3. Zúčastnění manažeři a jejich společnosti se mohou více dostat do povědomí odborné 

i široké veřejnosti. Osobní setkání a kontakt s manažery jiných oborů, předávání zku-

šeností a názorů.
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  KAREL ZIEGLER

jednatel

Eventrend Prague s.r.o.

Krédo: Dělám to, co mne baví.   

1. S ohledem na krátkou dobu působení naší fi rmy na trhu považuji za velký úspěch 

vybudování fungujícího a stabilního týmu.

2. Držíme kvalitu servisu a produktu, sledujeme novinky v gastronomii a monitorujeme 

dění u konkurence. Cílem fi rmy je rozšíření o další provozy, tím vstoupíme do podvě-

domí ostatních a stáváme se konkurencí my jim.

3. Soutěž nabízí možnost sdílet informace a zkušenosti mezi manažery, kteří se soutěže 

účastní. Myslím, že je zajímavé seznámit se s pozitivními i negativními zkušenostmi 

všech soutěžících. Vidím v tom možnou pomoc k mému budoucímu profesnímu růstu.

  Ing. FRANTIŠEK ŽÍDEK

předseda představenstva a ředitel

Beskyd Agro a.s. Palkovice 

Krédo: Žij a chovej se tak, aby ses nemusel za sebe nikdy 

stydět.

1. Za úspěch považuji převedení chodu fi rmy přes mimořádně ekonomicky náročný rok 2015 

bez ztráty kytičky. Podařilo se nám toto období překlenout řadou manažerských opatření, 

založit dobře úrodu pro budoucí sklizeň. 

2. Snažíme se rozložit fungování fi rmy na více aktivit, jde o účelnou diversifi kaci na tržní 

plodiny, bioplynovou stanici, nezemědělská činnost (textilní výroba), zahradnictví, prodej 

stavebního materiálu, živočišná výroba. Podnik stojí na 6 pevných nohách, to vše vede 

k ekonomické stabilitě. 

3. Soutěž je výzvou pro podnikatele a umožňuje představit veřejnosti i mediálně méně známé 

fi rmy a jejich manažery. Dozvídáme se o pestré škále aktivit našich občanů-podnikatelů 

a z jejich činnosti si uvědomujeme, jak široký je rozsah možností něco dokázat. 
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Další partneři:

Hlavní partneři:

Významní partneři:

Média vyhlašovatelů:

Generální mediální partner:

Mediální spolupráce:

 

Hlavní mediální partneři: 

Mediální partneři:

DĚKUJEME PARTNERŮM  SOUTĚŽE MANAŽER ROKU
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Projektový tým soutěže MANAŽER ROKU 2015 – „Pracovali jsme pro vás rádi...“

Ivo Gajdoš

výkonný ředitel ČMA

Ludmila Koutská

ředitelka projektové 

kanceláře MR

Milan Mostýn 

tiskový mluvčí 
soutěže

Rastislav Lukovič

tajemník soutěže

Veronika Žurovcová 

PR a projektová 

manažerka

Eva Brixi 

vitaPR

MANAŽER ROKU 2015




