Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže
2017

Než se přihlásíte…
Máte vše, co potřebujete?
Co musí obsahovat vaše přihláška:
1. Kontaktní údaje jednatele/výkonného ředitele, finančního ředitele a marketingového/PR týmu společnosti
2. Údaje o společnosti: adresa/IČO/adresa webových stránek/vlastnická struktura/apod.
3. Finanční výkazy za rok 2016*
4. Finanční výkazy za rok 2015*
5. Finanční výkazy za rok 2014*
6. Finanční výkazy za rok 2013
7. Popis vlastní nabízené technologie

* Finanční výkazy musí být zaslány e-mailem po vyplnění celé přihlášky. Úplné výkazy a podpůrnou dokumentaci prosím zašlete na adresu
cefast50@deloittece.com.
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Kvalifikační kritéria:
Kategorie Technology Fast 50
Společnosti, které se chtějí zapojit do žebříčku Deloitte Technology Fast 50
Central Europe, musí splňovat tyto podmínky:
1. Podnikají již minimálně 4 roky – musí být založeny k 31. prosinci
2013 nebo dříve.
2. Naplňují definici technologické společnosti.
„Technologická společnost“ je taková společnost, která vyvíjí, nebo
disponuje vlastní technologií přispívající významným podílem k provozním
výnosům společnosti; nebo vyrábí produkt postavený na technologiích;
nebo podstatně investuje do výzkumu a vývoje technologií.
UPOZORNĚNÍ: Využití technologie jiné společnosti, i když jedinečným
způsobem, k účasti neopravňuje.
3. Vykazují minimální roční obrat ve výši 50 000 EUR v posledních čtyřech
letech (2013–2016). Výnosy musí být v průběhu celého čtyřletého období
účtovány na konzistentním základě.
4. Sídlo firmy je registrováno ve střední Evropě:
• Uchazeči musí mít vlastnickou strukturu, která vylučuje většinově
vlastněné dceřiné společnosti zahraničních strategických subjektů.
Dceřiné společnosti mezinárodních společností nejsou k účasti způsobilé.
• Uchazeči mohou být veřejné nebo soukromé společnosti, ale mateřská
společnost musí mít vlastníky ve střední Evropě.

Co by vás ještě mohlo zajímat…
Jak vypočítat procentuální růst výnosů?
[(výnosy za finanční rok 2016 – výnosy za finanční rok 2013) / výnosy
za finanční rok 2013] x 100
Zveřejnění – procentuální růst vs. výnosy:
Žebříček Fast 50 zveřejňuje výhradně procentuální růst výnosů.
Samotné výnosy nezveřejňujeme, uchazeče však žádáme, aby
společnosti Deloitte informace o výnosech poskytli.
Společnosti jsou zařazovány do jedné z následujících
oborových kategorií:
• Hardware
• Software
• Komunikace
• Média
• Farmaceutický průmysl
• Čisté technologie

Otázky
Máte-li dotazy či zájem o další informace,
kontaktujte nás prosím na adrese:
cefast50@deloittece.com
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Kvalifikační kritéria:
Kategorie Vycházející hvězdy

Kvalifikační kritéria:
Kategorie Velká pětka

Tato dílčí kategorie soutěže Deloitte Technology Fast 50 Central Europe oceňuje
společnosti, které jsou příliš mladé na to, aby se umístily v hlavním žebříčku
Fast 50, ale již vykazují rychlý růst.
Vycházející hvězdy musí splnit tyto podmínky:

Velká pětka je speciální kategorie pro technologické společnosti, které jsou
příliš velké na to, aby z hlediska tempa růstu soupeřily s menšími firmami
figurujícími v hlavním žebříčku Fast 50, ale na svou velikost stále vykazují
rychlý růst. Velká pětka musí splnit tyto podmínky:

1. Podnikají již minimálně 3 roky – musí být založeny k 31. prosinci
2014 nebo dříve.

1. Podnikají již minimálně 4 roky – musí být založeny k 31. prosinci
2013 nebo dříve.

2. Naplňují definici technologické společnosti.
„Technologická společnost“ je taková společnost, která vyvíjí nebo
disponuje vlastní technologií přispívající významným podílem k provozním
výnosům společnosti; nebo vyrábí produkt postavený na technologiích;
nebo podstatně investuje do výzkumu a vývoje technologií.
UPOZORNĚNÍ: Využití technologie jiné společnosti, i když jedinečným
způsobem, k účasti neopravňuje.

2. Naplňují definici technologické společnosti.
„Technologická společnost“ je taková společnost, která vyvíjí nebo
disponuje vlastní technologií přispívající významným podílem k provozním
výnosům společnosti; nebo vyrábí produkt postavený na technologiích;
nebo podstatně investuje do výzkumu a vývoje technologií.
UPOZORNĚNÍ: Využití technologie jiné společnosti, i když jedinečným
způsobem, k účasti neopravňuje.

3. Vykazují minimální roční obrat ve výši 30 000 EUR v posledních
třech letech (2014–2016)

3. Vykazuje minimální roční obrat ve výši 50 000 EUR v posledních
čtyřech letech (2013–2016). Výnosy za rok 2016 musí převyšovat 25
milionů EUR.

4. Sídlo firmy je registrováno ve střední Evropě:
• Uchazeči musí mít vlastnickou strukturu, která vylučuje většinově
vlastněné dceřiné společnosti zahraničních strategických subjektů.
Dceřiné společnosti mezinárodních společností tak nejsou k účasti
způsobilé.
• Uchazeči mohou být veřejné nebo soukromé společnosti, ale mateřská
společnost musí mít vlastníky ve střední Evropě.

4. Sídlo firmy je registrováno ve střední Evropě:
• Uchazeči musí mít vlastnickou strukturu, která vylučuje většinově
vlastněné dceřiné společnosti zahraničních strategických subjektů.
Dceřiné společnosti mezinárodních společností tak nejsou k účasti
způsobilé.
• Uchazeči mohou být veřejné nebo soukromé společnosti, ale mateřská
společnost musí mít vlastníky ve střední Evropě.
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Novinka pro rok 2017:
Cena za nejvíce disruptivní inovaci
Letos poprvé hledáme společnost s jedinečným a inovativním produktem
nebo službou, která má revoluční dopad na trh.
Společnosti, které mají zájem zapojit se do soutěže v kategorii Nejvíce
disruptivní inovace, musí splňovat tyto podmínky:
1. Vyvinout technologii, která přinese zásadní a revoluční změnu trhu.
2. Sídlo firmy je registrováno ve střední Evropě:
•

•

Uchazeči musí mít vlastnickou strukturu, která vylučuje většinově
vlastněné dceřiné společnosti zahraničních strategických subjektů. Dceřiné
společnosti mezinárodních společností tak nejsou k účasti způsobilé.
Uchazeči mohou být veřejné nebo soukromé společnosti, ale mateřská
společnost musí mít vlastníky ve střední Evropě.

„Cena za nejvíce disruptivní inovaci
má pro nás specifický význam –
jsme přesvědčeni, že napomůže
identifikovat budoucí regionální
lídry a upozorní tak na společnosti,
které mají největší potenciál
iniciovat revoluční změnu v daném
odvětví, obchodním sektoru i na
trhu.“

Vítěz bude pouze jeden a bude vybrán na základě hodnocení nezávislé
poroty.

Senta Čermáková
ředitelka pro inovace
Deloitte Česká republika
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Jste připraveni
přihlásit Vaši firmu?
Zde podejte přihlášku

Veškeré dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu

cefast50@deloittece.com

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“),
síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý
právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti
členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/about.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a
související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150
zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností
figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy.
Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím
sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která
je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky
společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky
společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím
téměř 6 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 18 zemích.
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