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Žebříček 100 nejvýznamnějších firem ČR
Exkluzivní žebříček založený na pevných ekonomických datech zpracovaných ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze a dalšími renomovanými institucemi.
Výsledky 23. ročníku budou vyhlášeny v průběhu slavnostního vyhlášení ve Španělském sále Pražského 
hradu – 21. června 2017 za účasti představitelů Vlády ČR a zástupců stovek významných českých firem.
Významný mediální přesah zajištěn prostřednictvím spolupráce s předními českými médii.

100 nejobdivovanějších firem ČR
Již po devatenácté si naším prostřednictvím firmy zvolí ty nejobdivovanější z vlastních řad v rámci slavnost-
ního oběda v pražském Obecním domě 6. dubna 2017.

Gentlemanská firma roku
Zvláštní cenou Gentlemanská firma oceňuje jedenáctičlenný výkonný výbor společnost, která kromě 
dlouhodobě stabilního ekonomického vývoje preferuje při svých ekonomických aktivitách také principy etiky 
v podnikání, společenské odpovědnosti, podílí se na rozvoji vědy a výzkumu, věnuje se ekologii a dlouhodobé 
udržitelnosti podnikání. Zároveň také klade důraz na péči o vlastní zaměstnance a podporuje jejich kulturní, 
sportovní a vzdělávací aktivity.  

CZECH Stability Award
Výsledky vycházejí z metodiky ratingového modelu poradenské společnosti Bisnode, který měří stabilitu jednot-
livých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a 
to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. Z certifikátu CZECH Stability Award, 
který vydáváme ve spolupráci s Bisnode, se za šest let své existence stalo jedno z nejprestižnějších firem-
ních ocenění v České republice. Oceněným společnostem, které splní přísná kritéria hodnocení, přináší silný 
nástroj pro komunikování podnikatelských úspěchů vůči obchodním partnerům, zaměstnancům, investorům, 
vlastníků či konkurenci a tím zvyšuje jejich důvěryhodnost a prestiž.

Soutěž nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů
Soutěž výročních zpráv a firemních časopisů hodnocených odbornou porotou. Přední auditoři, analytici, gra-
fici, fotografové, odborníci na komunikaci, vyhlásí ty nejlepší již počtyřiadvacáté v listopadu 2017.

Česká značka 2016. 
S širokou veřejností jsme dosud, s ohledem na žebříčkování společností, nikterak systematicky nepracovali. 
To jsme se v roce 2016 rozhodli změnit. A když spolupráce se širokou veřejností, tak s pomocí někoho, kdo je 
v této oblasti uznávanou kapacitou. O spolupráci jsme požádali mezinárodní společnost GfK, která je jednou z 
předních globálních agentur v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění.

Žebříčkové projekty CZECH TOP 100
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Mapa úspěchu

Projekt CZECH TOP 100 důkladně mapuje proměny 
české ekonomiky za posledních 25 let. 

Od roku 2014 se s vámi desítky společností dělí o 
unikátní příběhy, které popisují jejich cestu za podnika-
telským úspěchem.

V  roce 2016 jsme vydali druhý díl knihy MAPA ÚSPĚCHU 
v prestižním nakladatelství Mladá fronta

Příklady táhnou!
Rezervujeme místo i pro váš příběh.

Sledujte informace na www.mapauspechu.cz

V uplynulém období patřily mezi naše partnery i tyto společnosti:
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Regionální projekty CZECH TOP 100

CZECH TOP 100 
v jednotlivých krajích

Realizace v úzké spolupráci s krajskými 
hospodářskými komorami

Projekty CZECH TOP 100 zajišťují zviditelnění 
menších a středních firem v jednotlivých krajích  
a představují platformu pro setkání zástupců 
firem a ostatních významných institucí. Akcí se 
také účastní představitelé  místní samosprávy  
a státní správy na úrovni krajů a měst, rektoři 
univerzit a vysokých škol, ředitelé krajských ne-
mocnic...

Forma konání
 
Neformální setkání přímo v některé z významných 
firem regionu, kromě standardní programové části 
je spojeno i s prohlídkou zajímavých výrobních 
prostor hostitelské firmy (v minulosti např. TPCA 
Kolín, Rodinný pivovar Bernard v Humpolci, Hor-
nické muzeum v Ostravě, R. Jelínek ve Vizovicích, 
Hyundai v Nošovicích, sklárna Moser v Karlových 
Varech,...).

Výrazná mediální publicita
 
Akce jsou často předmětem zájmu regionálních  
i krajských redakcí celostátních médií, těší se i 
velkému zájmu firem, které v regionu patří 
k významným.
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Obchodní konference a semináře

Akce v tuzemsku

Velké ekonomické konference k jednotlivým tématům:

Úspěchy a otazníky změn české ekonomiky v posledním čtvrtstoletí – realizováno v Kongresovém centru 
ČNB s účastí prezidenta republiky Miloše Zemana a dalších významných hostů.

Energetika a energetické strojírenství – realizováno v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu

Nuclear Power Alliance – realizováno v souvislosti s výběrovým řízením na dostavbu JE Temelín

Stabilita ekonomického prostředí – realizováno ve spolupráci se serverem Česká pozice

Budoucnost eGovernmentu v ČR – realizováno v Kongresovém centru ČNB ve spolupráci s ICT Alliance

Management 2020+ - realizováno ve spolupráci s M.C. Triton

České dny v zahraničí

Realizace v úzké spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
s využitím dotací státního rozpočtu. Koordinace s dalšími státními institucemi – CzechTrade, CzechInvest, 
Česká centra, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR apod. V minulosti realizovány např.  
v Bělehradu, Dubaji, Káhiře, Kišiněvu. 
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Vydavatelská a publikační činnost

Čtvrtletník CZECH TOP 100 FORUM

Vydáván od roku 2005, v současnosti 12 000 výtisků, distribuce bezplatně přímo top managementu 
nejvýznamnějších firem české ekonomiky, představitelům státní a regionální správy, poslancům, senátorům a 
dalším osobnostem. 

Speciální čísla – pravidelný čtvrtletník může být doplňován monotématickými vydáními, zaměřenými speciálně 
na určité obory (stavebnictví, potravinářství, automobilový průmysl apod.).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MAGAZÍNU
Náklad: 12 000 výtisků
Formát: 275 x 210 mm
Počet tiskových stran: 64 + 4 strany obálky
Papír: Galerie Fine 90 g matná
Obálka: lesklá křída 200 g s disperzním lakem
Vazba: lepená V2
Periodicita: čtvrtletník
Vydává Sdružení CZECH TOP 100

Aktualizace webových stránek CZECH TOP 100
Ve spolupráci se společností FG Forrest připravujeme ke spuštění nový postál CZECH TOP 100.

Současnou aktualizací webových stránek CZECH TOP 100 se snažíme zajistit větší atraktivitu pro konkrétní 
informace o jednotlivých projektech včetně většího důrazu na časté zveřejňování aktuálních zpráv. Naší am-
bicí je rovněž vytvořit komunikační kanál podporující neformální komunikaci mezi manažery nejvýznamnějších 
subjektů české ekonomiky.
Součástí projektu budou jak volně přístupné veškeré žebříčkové projekty, tak přímé propojení na firmy, které 
se umísťují v jednotlivých žebříčcích. Kromě tradiční prezentace log partnerů CZECH TOP 100 budou webové 
stránky nabízet rovněž možnost umístění bannerů a komerčních prezentací partnerů.
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Sportovní projekty CZECH TOP 100

CZECH TOP 100 GOLF TROPHY 2017

Golfový turnaj firemních týmů – celoroční turnaj spočívající ve čtyřech kvalifikačních turnajích s postupem 
do celorepublikového finále. Účastní se cca 40 firemních flightů (účast minimálně dvou zástupců dané firmy 
a dvou dalších hostů dle pozvání firmy), vítězné flighty celorepublikového finále hrají Superfinále v zahraničí 
obvykle ve vazbě na příslušné „České dny“ (v minulosti např. Spojené arabské emiráty a Egypt)

25. 4. 2017  CZECH TOP 100 GOLF TROPHY - GOLF RESORT BLACK BRIDGE PRAHA

16. 5. 2017  CZECH TOP 100 GOLF TROPHY - ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

19. 6. 2017  CZECH TOP 100 GOLF TROPHY - LORETA GOLF PYŠELY

12. 9. 2017  CZECH TOP 100 GOLF TROPHY - GOLF RESORT KARLOVY  VARY - OLŠOVKY

3. 10. 2017  CZECH TOP 100 GOLF TROPHY - FINÁLE – GOLF RESORT HAUGSCHLAG

České sportovní hry 

Loňský ročník Českých sportovních her proběhl 8.-9. září 2016. Tato akce je festivalem sportu pro 
zaměstnance soukromých společností, státních institucí a dalších organizací, kteří společně reprezentují 
pod jménem svého zaměstnavatele.
Ročník byl vskutku povedený, na 500 sportovců se ve dvou dnech utkalo v řadě sportovních disciplín, 
mezi kterými nemohl chybět tenis, fotbal, stolní tenis, česko-slovenská specialita nohejbal, nebo třeba stále 
populárnější běh. Soutěže se odehrály v krásném prostředí sportovního areálu Podvinný mlýn a na dalších 
sportovištích v Praze 9. 

Fotbalová utkání s týmem fotbalových internacionálů 

Pravidelná utkání týmu top manažerů nejvýznamnějších firem a týmu českých fotbalových internacionálů – 
přátelské utkání bez výrazných sportovních ambicí spojené s následným společenským setkáním s význam-
nými osobnostmi českého fotbalu (Panenka, Dobiáš, Berger, Vízek, Chovanec, Viktor). 
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Projekty podporující neformální komunikaci

Tradiční projekty jsou doplněny řadou komorních akcí, které vytvářejí prostor pro posílení neformální ko-
munikace mezi účastníky (gratulace manažerům, kulinářská odpoledne, návštěvy kulturních akcí, setkání 
na zajímavých místech, a další).

Obědy nad Prahou

Komorní setkání při dobrém obědě v Žižkovské věži, nejvýše položené pražské restauraci Oblaca, 25 - 30 
hostů, představitelů významných firem, osobnostmi sportu, kultury, akademické obce a veřejného života. Nad 
Prahou a nad věcí......!

Společně za špičkovou kulturou

Setkání top manažerů při špičkových kulturních představeních (Národní divadlo v Praze a v Brně, Česká filhar-
monie – Pražské jaro, Národní galerie,…). Na každé představení zveme cca 50 hostů (manažeři a doprovod), 
pro účastníky je v průběhu akce připravena prohlídka zázemí a po představení setkání s hlavními představiteli 
a umělci.

Kulinářská odpoledne

Neformální setkání 5-7 pozvaných manažerů v zázemí předních restaurací nebo hotelů (Francouzská res-
taurace v Obecním domě, restaurant Cotto Crudo v hotelu Four Seasons a další). Šéfkuchař účastníky v 
průběhu odpoledne (2-3 hodiny) provází přípravou pokrmů a degustacemi vín s více či méně aktivním zapo-
jením účastníků, v podvečer potom všichni včetně přizvaného doprovodu společně povečeří.

Zajímavá setkání na zajímavých místech

Individuálně realizované akce dle přání účastníků.
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Ples CZECH TOP 100

PLES CZECH TOP 100, nejvýznamnějších a ob-
divovaných firem České republiky, je příležitostí 
k neformálnímu setkání zajímavých osobností  
i k navázání nových přátelských či obchod-
ních kontaktů v krásném prostředí.  Kdy a kde 
jinde se tolik osobností sejde bez myšlenky 
na pracovní povinnosti, na výrobní, obchodní 
či finanční problémy, kdy a kde jinde se lze 
uvolnit, odložit starosti a jen se dobře bavit? 
Kam jinam vzít partnerku, aby prožila příjemný 
večer se zajímavými lidmi?

•	 400	HOSTŮ

•		 PŘEDSTAVITELÉ	NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH	 
	 A	OBDIVOVANÝCH	FIREM

•	 PŘEDSTAVITELÉ	ČESKÉ	EKONOMIKY

•		 VÝZNAMNÉ	OSOBNOSTI	KULTURY	 
	 A	VEŘEJNÉHO	ŽIVOTA

 20.	LEDNA	2018	
	 PRAŽSKÝ	PALÁC	ŽOFÍN
	 Informace	průběžně	na:
	 WWW.CZECHTOP100.CZ
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Jan Struž
předseda Sdružení CZECH TOP 100 
GSM: +420 602 337 473
E-mail: jan.struz@seznam.cz

Tomáš David
tajemník Sdružení CZECH TOP 100 
GSM: +420 602 215 822
E-mail: tomas.david@czechtop100.cz

Aleš Pospíšil
viceprezident Sdružení CZECH TOP 100, 
ředitel projektu MAPA ÚSPĚCHU
GSM: +420 775 708 082
E-mail: ales.pospisil@czechtop100.cz

Ivana Kaucká
obchodní a marketingová ředitelka 
Sdružení CZECH TOP 100 
GSM: +420 724 673 744
E-mail: ivana.kaucka@czechtop100.cz

CZECH TOP 100 a.s.
Revoluční 25, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
www.czechtop100.cz


