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Dostál nejlepším manažerem v kategorii zpracování kovů
15.04.2009
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Vítězem soutěže Manažer roku 2008 se stal Jiří Cienciala, ředitel Kovohutí Jiří Dostál skončil první v
kategorii „těžba nerostných surovin a zpracování kovů“.
Praha - Vítězem soutěže Manažer roku 2008 se stal generální ředitel a předseda představenstva
Třineckých železáren Jiří Cienciala. Titul Manažerky roku pak získala rektorka Vysoké školy finanční a
správní Bohuslava Šenkýřová. Výsledky 16. ročníku soutěže byly včera oznámeny na pražském
Žofíně. Ve finále vybírala patnáctičlenná komise mezi 69 manažery a manažerkami.
V soutěži Top 10 získal nejvíc hlasů po Ciencialovi generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels &
Travel Viliam Sivek. Třetí v celkovém pořadí skončil Václav Pačes z Akademie věd ČR, následovali
generální ředitel firmy Veba Josef Novák a Šenkýřová.
Ocenění vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců dostal generální ředitel společnosti
Consulting Company Novasoft Vladimír Moravec. V kategorii středních firem do 250 zaměstnanců byl
vybrán generální ředitel Chemoprojektu Tomáš Plachý. Poprvé v historii soutěže byla udělena také
cena v kategorii Mladý manažerský talent do 35 let, která získala generální ředitelka TOP Hotels
Group Marta Šumerová. V rámci soutěže bylo ohodnoceno také 22 vítězných manažerů v jednotlivých
odvětvích.
V rámci soutěže Manažer roku jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly
k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i
soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich
společnosti se musí nacházet na území Česka.
Nominovaní manažeři procházejí několikastupňovým na sobě nezávislým hodnocením, během
kterého porota posuzovala nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také
jejich osobní kvality a schopnosti. Letos se hodnotila mimo jiné také kvalita strategií, které manažeři
zvolili k překonání celkově nepříznivé ekonomické situace, a důraz se kladl na zhodnocení kvality
rozvoje lidských zdrojů ve firmách, v nichž manažeři působí.
Loni se vítězem soutěže stal tehdejší generální ředitel a předseda představenstva pojišťovny
Kooperativa Vladimír Mráz. Titul Manažerky roku získala generální ředitelka společnosti Diners Club
Czech Eva Kárníková. O rok dříve získali ocenění předseda představenstva společnosti Škoda Auto
Detlef Wittig a ředitelka společnosti Chovservis Petra Škopová.
Soutěž pravidelně vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů a Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem.
Výsledky soutěže Manažer roku 2008:
Manažer roku: Jiří Cienciala, Třinecké železárny
Manažerka roku: Bohuslava Šenkýřová, Vysoká škola finanční a správní
Vynikající střední firmy do 250 zaměstnanců: Tomáš Plachý, Chemoprojekt
Vynikající malé firmy do 50 zaměstnanců: Vladimír Moravec, Consulting Company Novasoft
Mladý manažerský talent do 35 let: Marta Šumerová, Top Hotels Group
Cena Economie: Václav Pačes, Akademie věd ČR
ODVĚTVÍ
Zemědělství: Václav Klejch, ZD Dolní Újezd
těžba nerostných surovin a zpracování kovů: Jiří Dostál, Kovohutě Příbram nástupnická
zpracování dřeva a výroba výrobků ze dřeva včetně nábytku: Michal Tokarik, Desk-Form
chemie, léčiva a plasty: Jaroslav Pantůček, Mero ČR
sklářství a výroba nekovových minerálních výrobků: Pavel Bobošík, Sahm
výroba kovodělných výrobků:Jiří Cienciala, Třinecké železárny
výroba investičních zařízení: Miloslav Mácha, ZVVZ
výroba elektrických přístrojů a zařízení: Petr Zemánek, Erwin Junker Grinding Technology
výroba technických přístrojů a nářadí: Petr Beneš, Pramet Tools
stavebnictví: Martin Borovka, Eurovia CS
výroba a prodej stavebních materiálů: Rudolf Borýsek, Lias Vintířov
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obchod : Petr Jelínek, Grundfos
ubytování, stravování a cestovní ruch: Viliam Sivek, EuroAgentur Hotels @ Travel
doprava a logistika: Jiří Kolář, České dráhy
zpracování dat a související činnosti: Vladimír Moravec, Consulting Company Novasoft
vysokoškolské vzdělávání: Bohuslava Šenkýřová, Vysoká škola finanční a správní
výroba a zpracování textilu, oděvů a kůže: Josef Novák, Veba
výzkum a vývoj: Václav Pačes, Akademie věd
projektové a inženýrské činnosti: Tomáš Plachý, Chemoprojekt
veřejná správa: Roman Nogol, Magistrát Karviné
poradenství ve vzdělávání: Michal Krejčí, Albatros
služby pro veřejnost: Pavel Pastorek, Templářské sklepy Čejkovice
čtk (red)
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