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TISKOVÁ ZPRÁVA 

VÝSLEDKY CELONÁRODNÍ SOUTĚŽE 
29. ROČNÍKU MANAŽER ROKU  

 
Další zvučná jména managementu v České republice 

Praha (září 2022) – Mezi finalisty prestižní celostátní soutěže MANAŽER ROKU, kterou pořádá Česká 

manažerská asociace (ČMA), postoupilo 29 finalistů, z nichž vzejdou vítězové, kteří budou vyhlášení  

20. září 2022 v pražském paláci Žofín. V rámci uvedeného dne se rovněž uskuteční kulatý stůl na téma 

Stav českých firem na podzim roku 2022. 

Jak již je tradičním zvykem, také letos se vítězové Manažer a Manažerka roku stanou členy elitního Klubu 

manažerů roku ČMA, který vede profesor Vladimír Mařík, také někdejší Manažer roku, z Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.  

Podle slov Petra Kazíka, prezidenta ČMA, představuje tento klub platformu špičkových osobností české 

společnosti, jež výrazně zasahuje do vývoje ekonomiky, pomáhá utvářet pozitivní obraz o úloze lídrů u nás.  

„Za uplynulých 29 let trvání této soutěže prošlo jejími branami téměř 3500 finalistů, kteří představují inspirativní 

osobní i profesní příběhy,“ sdělil Petr Kazík. „Bez schopných manažerů by nebylo tolik obdivuhodných firem na 

našem trhu, zaměstnanosti a nebylo by prosperity,“ zdůraznil.   

Manažerská profese patří k neodmyslitelným specializacím v jakémkoli oboru. Dnešní manažeři nejsou jen 

výkonní profesionálové, kteří úspěšně vedou své týmy. Jejich úkolem je předvídat takřka nemožné, tvořivým 

způsobem řešit situace, které život přináší, a především s nadhledem organizovat a motivovat své kolegy. Jsou 

to nadmíru zodpovědní jedinci, kteří ručí svými morálními postoji za to, že společnosti a organizace, které vedou, 

budou podávat nejen odpovídající výkon, ale přicházet s nápady a realizacemi, jež obohatí daný obor a tím 

ekonomiku této země.  

Ti, kteří procházejí soutěží MANAŽER ROKU, jsou lidé nadčasových schopností a vlastností. Zvučná jména 

českého managementu posilují vnímání tohoto klání a činí je jednou z ikon mezi nejrozmanitějšími soutěžemi u 

nás. MANAŽER ROKU je systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v České republice. Jejím cílem je 

vyhledat, objektivně vybrat, vyhodnotit a zviditelnit nejlepší osobnosti ekonomiky a společnosti.   

  

Další soutěžní kategorie 29. ročníku MANAŽERA ROKU jsou:  

 

1.   Manažer digitálního věku 

2.   Vizionář 

3.   Manažer malého a středního podniku 

4.   Zahraniční manažer 

5.   Mladý manažerský talent 

6.   Průmysl a návazné obory 
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7.   Zemědělství 

8.   Služby 

9.   Nezisková sféra 

10. Veřejná správa 

Nedílnou součástí vyhlašování cen soutěže MANAŽER ROKU je speciální cena České podnikatelské rady  

pro udržitelný rozvoj (CBCSD) nazvaná Inovace pro udržitelný rozvoj, která s ohledem na současné globální 

trendy získává stále více na prestiži.  

Česká manažerská asociace v rámci soutěže Manažer roku dlouhodobě spolupracuje s Vysokými školami  

a mladými lidmi. Proto i v letošním roce, byla vyhlášena studentská soutěž na téma “Umíš přemýšlet jako 

manažer?“ Vyhlášení výsledků proběhne rovněž v rámci slavnostního večera. 

 

SEZNAM FINALISTŮ 29. ROČNÍKU CELONÁRODNÍ SOUTĚŽE MANAŽER ROKU  

 

Mgr. Jiří František Potužník, generální ředitel české účasti na světové výstavě EXPO v Dubaji 

Kategorie: Vizionář 

Krédo: „Zlu neustupovat, přesile se nevzdávat.“ 

Mgr. Jiří František Potužník je český publicista a diplomat, dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize, autor 

televizních dokumentů, krizový manažer a dvojnásobný generální komisař Národní účasti České republiky na 

Světových výstavách EXPO. Mimo jiné se zasloužil o vznik systému S.A.W.E.R., díky kterému je možné vyrábět 

vodu ze vzduchu i ve velmi suchých oblastech.  

 

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, Charles University Innovations Prague a.s. 

Kategorie: Mladý manažerský talent  

Krédo: „Přes překážky ke hvězdám.“  

Vystudoval veřejnou politiku ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále mezinárodní vztahy a evropská studia a je 

držitelem titulu MBA. Jako druhý Čech obdržel prestižní certifikaci RTTP (Registered Technology Transfer 

Professional) od světové aliance ATTP. O podnikání, business plánech a zakládání spin-off společností řadu let 

přednáší v ČR i v zahraničí. Aktuálně je předsedou správní rady dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles 

University Innovations Prague a.s., založil přes 10 společností, mezi které patří i česká nejvýdělečnější 

akademická spin-off společnost GeneSpector s.r.o. 

 

 

 

Ing. Radka Čapková, JANKA Radotín a.s. 
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Kategorie: Manažer malého a středního podniku 

Krédo: „Poučit se z vlastních chyb a učit se z chyb druhých.“ 

Inženýrka Radka Čapková je obchodní ředitelkou společnosti JANKA Radotín, která se zabývá 

vzduchotechnikou, klimatizacemi a průmyslovými výměníky tepla. Paní Čapková se během příchodu pandemie 

Covid-19 zaměřila mimo jiné zdravotnická zařízení, kterým bylo třeba poskytnout ochranu vnitřního pracovního 

prostředí. Během velmi krátké doby se společnosti JANKA Radotín podařilo vyvinout čističku vzduchu. Ta byla 

původně určená pro zdravotníky v první linii, ale její využití mělo širší využití. 

 

Tomasz Wiatrak, MBA, ORLEN Unipetrol a.s. 

Kategorie: Zahraniční manažer 

Krédo: „Jediný limit, který máš je ten, který si sám vytvoříš.“ 

Tomasz Wiatrak je od července 2019 předsedou představenstva a generálním ředitelem (CEO) skupiny ORLEN 

Unipetrol. Má více než desetileté zkušenosti s řízením optimalizačních, restrukturalizačních a auditních projektů. 

Jakožto předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol je zodpovědný za celkovou správu a řízení 

společností skupiny ORLEN Unipetrol, právní divizi, strategii a obchodní analýzu, interní audit, divizi HR, 

komunikaci, bezpečnost, kontrolu, marketing, sponzoring a digitalizaci. 

 

PaedDr. Petr Paksi, DBA, JAP FUTURE, s.r.o. 

Kategorie: Manažer malého a středního podniku 

Životní krédo: Život není o čekání na to, až přejde bouřka. Je o tom, naučit se tančit v dešti. 

Absolvent DTI University, Apsley Business School London. V roce 2003 nastoupil do J.A.P. na pozici obchodního 

ředitele. Pod jeho vedením se obrat firmy během jednoho roku zvýšil o 83%. V roce 2018 se stal většinovým 

vlastník J.A.P., dnešní společnosti JAP FUTURE. Podařilo se mu vytvořit v České republice obor designových 

dveřních systémů složených hliníkových konstrukcí a skla. Firma je nyní tuzemským lídrem na trhu a zdatně 

konkuruje nejlepším zahraničním výrobcům. 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku 

Kategorie: Veřejná správa 

Krédo: „Je lepší shořet než vyhasnout.“ 

Mgr. Ing. Petr Menšík je tajemníkem Magistrátu města Frýdku-Místku a ještě před nástupem do své funkce 

projevoval a aktivně se podílel na rozvoji území i majetku města Frýdku-Místku včetně péče o uspokojování 

potřeb občanů města a klientů magistrátu.  

Významnou pracovní zkušeností pana Menšíka byla advokátní koncipientce v advokátní kanceláři, mimo to byl 

také manažerem reformy veřejné správy, a to v letech 2002–2003. 

Ing. Daniel Mareš, WE|DO CZ s.r.o. 

mailto:duchanova@cma.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA | ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE  

Mgr. Erika Duchanová, T: +420 602 525 836  www.cma.cz 
Deputy Manager E: duchanova@cma.cz  www.cbcsd.cz 

Kategorie: Vizionář  

Krédo:  

1. Úspěch = realita / očekávání. 

2. Nedělej jiným to, co nechceš, aby jiní dělali tobě. 

3. Nejhorší smrt je z vyplašení. 

Daniel Mareš absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během své kariéry zastával významné 

manažerské pozice v předních evropských logistických společnostech. Dvanáct let působil na pozici generálního 

ředitele a jednatele DPD CZ, kdy firma vyrostla více než desetinásobně. Od ledna 2020 se stal generálním 

ředitelem společnosti In Time a Uložena. Od listopadu 2020 je generálním ředitelem WE|DO. 

 

Tung Manh Nguyen, Czech Viet s.r.o. 

Kategorie: Mladý manažerský talent 

Krédo: “Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.” 

Tung Manh Nguyen je CEO prvního česko-vietnamského týmu, který veřejnost provádí vstupem do vietnamské 

komunity v Evropě.  

Společnost Czech Viet již více než 10 let propojujeme české organizace s vietnamskými společnostmi v ČR  

i v zahraničí. Součástí společnosti jsou online i offline média, která mají široký dosah. Jejich odběratelé jsou 

Vietnamci žijící v ČR i cestovatelé, kteří plánují trávit v Čechách dovolenou. 

 

Radek Barva, ČESKÁ HYPOTEČNÍ financování bydlení s.r.o. 

Kategorie: Služby 

Krédo: „Kdykoliv tě někdo požádá, zda bys mohl něco udělat, řekni ‘Samozřejmě že mohu!’ Pak se do toho opři  

a vymysli, jak se to udělat dá.” Theodor Roosevelt. 

Radek Barva je již čtvrt století ve světě financí, pobočky po celé české republice, stovky spokojených klientů. 

Částka zobchodovaných hypoték za rok 2021 více než 1,2 miliardy korun. Spolupracuje napříč celým finančním 

spektrem: banky, pojišťovny, investiční domy, developerské společnosti, stavební firmy aj. 

Vyhledává nové příležitosti, které vždy vedou ke spokojenosti klientů. Nyní se jedná o alternativní formy 

financování bydlení a nové technologie ve stavebnictví. 

ČESKÁ HYPOTEČNÍ pracuje na platformě B2C a od roku 2022 je kolektivním členem České manažerské 

asociace.  

 

 

 

Bc. Jan Lát, BENEŠ a LÁT a.s. 
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Kategorie: Průmysl a navázané obory  

Krédo: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je,  

a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ (Jan Werich) 

Od roku 2012 je vedoucím ekonomického týmu, podařilo se mu vybudovat efektivní controllingové oddělení.  

Od roku 2002 se věnoval oblasti nákupu, v roce 2004 se stal vedoucím nákupního týmu a o tři roky později mu  

k vedení nákupu přibylo zajištění finančních zdrojů a pojištění. Věnuje se rozvoji odvětví aditivních technologií se 

vztahem ke slévárenství a strojírenství, je členem klubu Svazu průmyslu a České manažerské asociace. 

 

JUDr. Milena Kadlecová, Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 

Kategorie: Služby 

Krédo: „Všechno má své řešení – per partes.“ 

JUDr. Milena Kadlecová je předsedkyně představenstva a ředitelka družstva Jednota, spotřební družstvo  

v Hodoníně, která je členem skupiny COOP. Aktivně se podíl na vytváření modelu fungování řízených 

společností a jejich rozvoje, tvorba a rozvoj strategie nákupu, logistiky a prodeje v rámci moravských spotřebních 

družstev. V rámci toho se paní Kadlecové podařilo vytvořit kolektiv pracovitých a schopných lidí, spolu se kterými 

dokázala od základů přestavět družstvo na moderní firmu bez toho, aniž by do ní vstoupil zahraniční kapitál.  

 

MUDr. David Kostka, MBA, ZP MV ČR 

Kategorie: Vizionář 

David Kostka v současnosti zastává pozici generálního ředitele největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovny 

ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). V roce 1985 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy  

v Praze. Má atestaci z chirurgie, které se věnoval jedenáct let. Od roku 1997 začal pracovat v různých 

manažerských pozicích zdravotních pojišťoven. V říjnu 2015 by jmenován správní radou generálním ředitelem 

ZP MV ČR. Hovoří anglicky, rusky a německy. Ve volném čase rád cestuje. 

 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Kategorie: Služby 

Krédo: „Nikdy se nevzdávej“ nebo také „Sebrat se a zůstat“.  

Pan Kahoun dokázal zrealizovat mnoho úspěšných projektů, nastavit efektivní systém řízení organizace a vedení 

lidí. Podařil se mu nastavit funkční systém odměňování zaměstnanců a podařilo se mu zrealizovat mnoho 

úspěšných investičních akcí. V roce 2020 a 2021 se mu, v době koronavirové krize, podařilo vést společnost tak, 

že v důsledku této krize, nemusel být propuštěn ani jeden zaměstnanec a hospodaření společnosti dosáhlo,  

v těchto letech, kladného výsledku. 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka městského obvodu Poruba 
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Kategorie: Veřejná správa 

Krédo: „Je zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ 

Lucie Baránková Vilamová realizovala několika projektů staveb a rekonstrukcí řádově za stovky milionů korun, 

nejvýznamnější z nich sjednocení majetkového podílu na kulturní památce bytovém domu Oblouk (dominanta 

Poruby).  

Během pandemie Covid-19 se městský obvod pod vedením paní Baránkové Vilamové dokázal rychle 

přizpůsobit. Přešlo se na nový systém jednání a komunikace na dálku, vše, co bylo možné se elektronizovalo  

a digitalizovalo.  

Zásadní změnou prošlo také myšlení a systém práce většiny úředníků, a to zejména ve veřejné správě je 

opravdový pokrok.  

 

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, Vysoká škola NEWTON, a. s. 

kategorie: Manažer malého a středního podniku 

krédo: „Když něco opravdu chceš, zvedni zadek a jdi si za tím.“ 

Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a působit v 

managementu velkých firem. Působil či působí ve vedení několika vysokých škol, v odborných a vědeckých 

radách v ČR i v zahraničí. Jako autor odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na 

konferencích. Je přesvědčený, že ke skvělým výsledkům v podnikání vede cesta přes naplněný život ve všech 

oblastech. 

 

Mgr. Renata Dvořáková, MBA, Oracle Czech s.r.o. 

Kategorie: Průmysl a navázané obory 

Krédo: „Chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se chovali k tobě.“ 

Renata Dvořáková má 20 let zkušeností z oboru informačních technologií. Ve společnosti Oracle působí již od 

roku 2006, věnovala se zejména vedení obchodního týmu zaměřeného na prodej technologií. Před příchodem  

do Oracle Czech sbírala zkušenosti ve společnostech Scala Business Solutions anebo Barco. 

Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala MBA studia na Rochester Institute of Technology.  

 

 

 

 

 

Ing. Diana Rádl Rogerová, Deloitte Advisory s.r.o.  
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Kategorie: Vizionář 

Diana Rádl Rogerová je česká vrcholová manažerka a podnikatelka. Donedávna působila jako řídící partnerka 

společnosti Deloitte ČR, kde také zastávala roli Chief Strategic Officer pro Deloitte Europe. Za svou 

manažerskou a inovativní činnost byla několikrát zařazena do žebříčku TOP 25 žen Česka vydavatelství 

Economia a časopis Forbes ji opakovaně zařadil do žebříčku nejvlivnějších žen. Věnuje se také mentoringu  

a přednáší na konferencích o tématech ženského leadershipu, vzdělávání a nových technologiích. 

 

Jaromír Opatrný, Well pack, s.r.o. 

Kategorie: služby 

Krédo: „Spojuji příjemné s užitečným a práci si užívám. Pracuji v přírodě, při sportu, u dobrého jídla a pití a se 

skvělou partou lidí“. 

Seznamte se s dalším kandidátem na titul Manažer roku 2021, který svůj život vnímá v kruhu jako jin a jang.  

“Na všem dobrém něco zlého, stejně jako na všem zlém něco dobrého,” říká Jaromír Opatrný, CEO a jeden ze tří 

společníků firmy Well Pack. A ví, o čem mluví, jeho cesta za úspěchem byla plná trnů a výmolů, přesto by mohla 

být námětem pro hollywoodský scénář o americkém snu. Protože vybudovat z nuly firmu, která patří mezi 

největší hráče na evropském poli logistiky, to chce víc než jen kapku štěstí. 

 

Ing. Martin Mata, MBA. LL.M., Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. 

Kategorie: Nezisková sféra 

Krédo: „Kde je vůle, tam je cesta.“ 

"Mým životním motem je, kde je vůle, tam je i cesta. A já jsem živý důkaz, že když se chce, tak to jde i s 

překážkou na straně etnicity. Životní kariéru jsem začal jako dělník ve výrobě a následně skladník. Postupně 

jsem se vypracoval na vedoucí pozice. V průběhu náročného zaměstnání jsem si doplnil i potřebné vzdělání.  

To mi pomohlo otevřít cestu až do ředitelských pozic. Podílel jsem se také na vybudování dvou úspěšných firem, 

svůj podíl jsem však později prodal. Cítil jsem totiž potřebu pomáhat svému okolí a regionu, kde žiji. Svůj smysl 

jsem našel v roli ředitele Inovačního centra." 

 

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., MBA, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 

Kategorie: Veřejná správa 

Krédo: „Každý člověk by měl po sobě na světě zanechat podle svých možností a schopností nějakou viditelnou 

stopu, vyrýt do země brázdu. Důležité je, aby byla dostatečně hluboká a vedla správným směrem. Je třeba žít 

pro sebe i pro lidi kolem, sobě i ostatním se snažit prospívat.“ 

Původem strojař, vzděláním i pedagog, právník, manažer řídící pětsethlavý úřad. Usiluje o vnímání veřejné 

správy jako vstřícné, spravedlivé služby. Snaží se být příkladem, podřízené spojovat. Dokázal uspět ve veřejném 

i soukromém sektoru. 
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Pan Kadlec nejen pracovně vyznává svobodu a s ní spojenou odpovědnost. V roli táty se postaral o domácnost a 

o své děti. Když si potřebuje vyčistit hlavu, vyjede na kole až do hor.  

 

Alena Dušková, DITA výrobní družstvo invalidů 

Kategorie: Manažer malého a středního podniku 

Krédo: „Věřím, že vše, co se nám děje, má nějaký důvod.“ 

Alena Dušková je předsedkyní představenstva společnosti DITA výrobní družstvo invalidů, které má 

padesátiletou tradici a bylo založeno roku 1956. Paní Dušková má rozhodující podíl na budování vlastní značky a 

na koncepci rozvoje družstva při zdůraznění aspektů na kvalitu produktu a přístupu k zákazníkům. Zaměstnává 

osoby se zdravotním znevýhodněním a významně přispívá k jejich integraci do pracovního života. Mimo svou 

pracovní náplň je také aktivní členkou SČMVD a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených. 

 

prof. MUDr. Marek Svoboda, PhD., Masarykův onkologický ústav 

Kategorie: Nezisková sféra 

Masarykův onkologický ústav je protkaný pestrou historií, a to jak v kontextu samotného vzniku ústavu, tak ve 

vývoji léčby a postupné výstavby. Současně je největším onkologickým centrem v České republice. Cílem ústavu 

je na prvním místě co nejlepší péče o pacienty, která je však úzce propojená s jeho prosperitou a naplňováním 

stanovených misí a vizí, a to vše pod vedením ředitele Marka Svobody. 

 

Ing. Bohuslav Nevěřil, TAGROS a.s. 

Kategorie: Zemědělství 

Společnost TAGROS a.s. byla založena v roce 1995. Sídlo společnosti je v Troubelicích č. 24, okres Olomouc. 

Společnost se ve svém podnikání zaměřuje na zemědělskou prvovýrobu, ovocnářství, provoz restaurace a 

veřejného stravování, dřevovýroby a dalších služeb, a to vše díky manažerským schopnostem pana inženýra 

Nevěřila, který je předsedou představenstva. 

 

Ing. Jiří Schamberger, Zemědělské obchodní družstvo Mrákov 

Kategorie: Zemědělství 

Jiří Schamberger je předsedou představenstva zemědělského obchodního družstva Mrákov, které hospodaří v 

okresu Domažlice, jeho sídlo je vzdáleno cca 6 km od okresního města Domažlice. Podnik hospodaří v několika 

katastrálních územích bramborářsko-ovesné výrobní oblasti s velmi členitým terénem. Hlavní činností podniku je 

zemědělská výroba, především produkce mléka, pěstování polních plodin, provozování bioplynové stanice. 
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Ing. Šimon Krčál, KOVO výrobní družstvo 

Kategorie: Mladý manažerský talent 

Šimon Krčál je předsedou představenstva firmy KOVO, výrobní družstvo. Firma je postavená na mnohaleté 

tradici a neustále buduje svoji značku. KOVO, výrobní družstvo je jedním z prvních členů Svazu českých a 

moravských výrobních družstev a k tradici družstevnictví se hlásí téměř 70 let. 

V čele společnosti stojím přes 5 let a pod mým vedením jsme dosáhli na pozici největšího výrobce školního 

nábytku v ČR. V oblasti výroby kovových reklamních vizuálů jsme se stali významným dodavatelem předních 

světových nápojových gigantů a úspěšně tyto produkty exportujeme do celého světa. 

 

RNDr. Jiří Hynek, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR 

Kategorie: Nezisková sféra 

Po absolvování matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze začal svou pracovní dráhu v 

technologickém vývoji. Postupně se vypracoval až do vrcholných manažerských pozic velkých průmyslových 

podniků. S Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu spojil velkou část své profesní dráhy. Jeho jméno je 

neodmyslitelně spojeno s růstem českého obranného průmyslu a je respektovanou osobností i v zahraničí. „I‘d 

vote for you, Jiri! You are doing a fantastic job!“ Těmito slovy okomentoval nominaci Jiřího Hynka na manažera 

roku ředitel Federace bezpečnostního a obranného průmyslu Německa. 

 

Ing. Rostislav Rožnovský, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace 

Kategorie: Manažer digitálního věku  

Krédo: „Kdo je připraven, není překvapen.“ 

Mnoho let působil na manažerských pozicích v energetických firmách a mezinárodních korporacích. V roce 2015 

nastoupil jako ředitel Krajské energetické agentury, o.p.s. a Moravskoslezského energetického centra, p. o. 

(MEC). Z poradenských a konzultačních služeb poskytovaných pouze pro příspěvkové organizace 

Moravskoslezského kraje se pod jeho vedením stal z MEC uznávaný subjekt, který zpracovává strategické 

dokumenty a úzce spolupracuje se zástupci veřejné i podnikatelské sféry, čímž se podílí na transformaci 

energetiky nejen Moravskoslezského kraje. Je členem mnoha expertních pracovních skupin a mezinárodních 

projektů. 
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Václav Staněk, MBA, Vasky trade s.r.o. 

Kategorie: Mladý manažerský talent 

Krédo: „Co chceš, můžeš.“ 

Obuvnickou tradici, kterou ve Zlíně před více než sto lety započal Tomáš Baťa, následuje jednadvacetiletý 

podnikatel Václav Staněk. Staněk je v managementu tří rychle rostoucích firem – Vasky, Bagind, Wuders a 

během té doby zvládl překonat se svými týmy během růstu spoustu překážek.  

Česko vidí Staněk, zakladatel obuvnické značky Vasky Trady s.r.o. pozitivně, protože zde vzniká spousta 

zajímavých a inovativních firem.  

Magazín Forbes ho zařadil mezi 30 nejlepších podnikatelů do třiceti let.  

 

+ Mgr. Aleš Zavoral, A 11 s.r.o. 

Kategorie: Vizionář 

Spolumajitel skupiny A 11 Group a.s. a současně exekutivní člen představenstva, jednatel společnosti A 11 s.r.o. 

Vystudoval FTVS Univerzity Karlovy. Ještě před založením vlastního mediálního domu nabral spoustu 

zkušeností na různých mediálních projektech, mimo jiné například ve vydavatelství Economia. Ze společnosti A 

11 se mu během několika let podařilo vybudovat jeden z nejvýznamnějších mediálních domů, který zahrnuje 

lokální bezplatné noviny, řadu prémiových titulů, společenské magazíny a etablovanou divizi odborného tisku. 

Veškerou pozornost v současné době směřuje k dalším mediálním akvizicím a investičním příležitostem 

skupiny." 
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Pořadatel soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, byla založena 12. května 1990. Svým 

působením navazuje na profesní sdružení manažerů z První republiky, jejichž členem byla řada osobností včetně 

Tomáše Bati.  

Díky soutěži MANAŽER ROKU se asociaci 29 let daří vyhledávat, hodnotit a oceňovat nejlepší špičkové 

pracovníky a úspěšné osobnosti z řad manažerů a podnikatelů. Jejich odborný růst podporuje klubovými 

aktivitami a networkingem, konferencemi a osobním setkáváním při nejrůznějších příležitostech. Významné jsou 

projekty, do nichž se ČMA zapojila, například XY-Transfer.  

V současnosti ČMA nabízí kolektivním členům a dalším zájemcům bezplatné vzdělávání v oblasti měkkých 

dovedností a IT v rámci projektu 110 OPZ. 

ČMA od počátku své existence akcentovala etiku v businessu a manažerské činnosti, a na toto téma 

zorganizovala nespočet diskuzí. Jako první v ČR také vydala Etický kodex manažera. 
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