
Prestižní soutěž manažerských osobností 
patřící v České republice mezi TOP 10 nejvýznamnějších

celostátních soutěží

Manažer roku

SPOLEČNĚ 
VYHLEDÁVÁME – HODNOTÍME – OCEŇUJEME

LÍDRY MANAGEMENTU

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ LIGY ÚSPĚŠNÝCH V DIGITÁLNÍM VĚKU
7,5 milionu čtenářů a diváků se v roce 2018 dozvědělo o soutěži, vítězích, fi nalistech, sponzorech

Každoročně se soutěž opírá o mediální partnery:
Vydavatelství Economia – generální partner 26. ročníku soutěže

Prosperita, iprosperita.cz, Profi t, Statutární zástupce fi rmy, BusinessInfo, Czech&Slovak Leaders, PTV Media, 
Tschech.News, ČIA News, Zemědělec, Výrobní družstevnictví, Moravské hospodářství, CzechIndustry;

Spolupracující média: Česká televize, ČTK

VYHLAŠOVATEL 

SOUTĚŽE: 

Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1, +420 224 109 301, cma@cma.cz, www.cma.cz

ENTREPRENEURS . MANAGERS . LEADERS

Profesní sdružení řídících pracovníků – manažerů, jeho posláním je působit na rozvíjení odborných schopností 
manažerů a hájit jejich zájmy. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je 
spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD. V roce 2019 vstoupila ČMA do asociace 
manažerů CEC European Managers, sdružující milion manažerů.



O SOUTĚŽI MANAŽER ROKU
Jediná soutěž v České republice zaměřená výlučně na manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony v rámci 
soukromé i veřejné a neziskové sféry. Již 26 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje úspěšné manažerské 
osobnosti. Vyhlašuje ji Česká manažerská asociace společně s partnery. 

OCEŇOVANÉ KATEGORIE
 Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
 Zemědělství
 Služby
 Nezisková sféra – kultura, zdravotnictví
 Veřejná správa

DŮVODY PŘIHLÁŠENÍ MANAŽERŮ DO SOUTĚŽE

KDO SOUTĚŽ PODPORUJE
Odvětvové svazy a asociace a profesní sdružení - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj CBCSD, Svaz 
českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu ČR, Zemědělský svaz ČR, zahraniční komory, 
vysoké školy, státní, soukromé a veřejné instituce

PŘELOMOVÉ MOMENTY SOUTĚŽE

KOLIK MANAŽERŮ OBDRŽELO CENY
Od roku 1993 – 2018 ocenění získalo 1226 

Titul Manažer roku a Manažerka roku obdrželo 61 nositelů

KLUB MANAŽERŮ ROKU 
- vítězové soutěže se sdružují v neformální platformě

 Manažer digitálního věku
 Vizionář
 Manažer malých a středních podniků
 Zahraniční manažer
 Mladý manažerský talent

Tanja Vainio, 
CEO společnosti ABB pro ČR a SR

„Mám ráda výzvy. Věřím, že moje účast v soutěži přinese nové příležitosti jak mě osobně, tak 
naší společnosti.“

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., 
zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky CIIRC ČVUT

„Chtěl jsem ukázat, že i ve velmi neobvyklých podmínkách vysokoškolského výzkumného 
prostředí s limitovanými zdroji a akademickou atmosférou je možné úspěšně uplatnit 
moderní manažerské řízení.“

CO O SOUTĚŽI ŘÍKAJÍ ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ 26. ROČNÍKU

zavedení ocenění Manažerka roku, vedle titulu Manažer rokuzaložení 
soutěže

ocenění Manažerů 
čtvrtstoletí

zavedení Ceny za inovace pro udržitelný rozvoj CBCSD

zavedení 5 nových kategorií odpovídající 
změnám v managementu a digitálnímu věku
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30 % Porovnání a sdílení 
zkušeností 

20 % Propagace

23 % Platforma setkávání 
s manažery z různých oborů

27 % Motivace ke zlepšování Průzkum ČMA, 2017


