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SOUTĚŽ MANAŽER ROKU NOVĚ OCENILA MANAŽERY 

ZA INOVACE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Novinkou letošního ročníku soutěže MANAŽER ROKU bylo udělení ceny „Za inovace pro udržitelný rozvoj“ 

za dlouhodobou a soustavnou inovativní činnost s ekonomickým, sociálním i environmentálním přínosem 

pro všechny. Celkem ze 71 finalistů 24. ročníku soutěže obdrželi cenu jednatel a ředitel společnosti HACO 

pan Martin Havlín, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pan Aleš Herman a předseda 

představenstva Rybářství Třeboň Hld. pan Jan Hůda. Hlavními partnery tohoto ocenění jsou společnosti 

ČEPS a ČEZ Distribuce a patronem Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. 

Prezident ČMA Pavel Kafka, který je zároveň viceprezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, 

k nové ceně sdělil: „Ocenili jsme laureáty nově zavedené ceny „Za inovace pro udržitelný rozvoj“ především 

za jejich zásadní příspěvek k ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji společnosti. Považuji 

za významné, že tato ocenění byla udělena den po přijetí Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030 

vládou naší země.“ 

Součástí akce bylo rovněž vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže O nejlepší studentskou esej, tentokrát 

zaměřenou na téma Digitální společnost, které je více než aktuální. Do soutěže se přihlásilo celkem 

33 studentů z různých vysokých škol. Z deseti finalistů odborná porota v čele s náměstkyní primátorky 

hl. města Prahy Evou Kislingerovou vybrala tři nejlepší práce od studentů z Ekonomické fakulty VŠB-TU 

Ostrava. Cenu si tak při dnešním slavnostním vyhlášení odnesly Katarzyna Czerná, Bc. Kateřina Čeganová 

a Bára Žárová. „Vítězné práce do hloubky rozpracovaly téma digitalizace a její vliv na společnost. Studentky 

pracovaly důkladně s odbornou literaturou a jejich závěry byly velice originální a inspirativní,“ ohodnotila 

náměstkyně Kislingerová. 

Absolutními vítězi 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU se stala předsedkyně představenstva společnosti 

U & SLUNO, a.s. a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková a předseda 

představenstva výrobního družstva KOVOBEL Emil Beber. Oceněni byli i manažeři v dalších kategoriích: Mladý 

manažerský talent, Vynikající manažer malé firmy, Vynikající manažer střední firmy a Manažeři odvětví ve 

31 oborech. Do Síně slávy byl uveden prezident SP ČR Jaroslav Hanák.  

Soutěž se záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana vyhlašují společně Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.  

Více informací o soutěži a výsledky dalších kategorií najdete na stránkách www.manazerroku.cz. 
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