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Miroslav Svoboda
Leader Deloitte Private  
a programu Czech Best Managed Companies 
+420 605 234 106
msvoboda@deloittece.com

Podklad pro hodnocení 
společnosti
Fáze II

Vítejte ve finální fázi hodnocení Czech Best Managed 
Companies ročníku 2022! Tato fáze Vám dává příležitost 
ukázat, jak strategie Vaší společnosti umožňuje udržitelnou 
výkonnost, růst a přední postavení v daném průmyslovém 
odvětví, a kvalifikovat se tak jako silný kandidát na ocenění 
Best Managed.

Best Managed mentoři Vám rádi poskytnou podporu při 
přípravě Vaší přihlášky.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete spolu s přílohami na e-mail: msvoboda@deloittece.com

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na mne či Vašeho Best Managed mentora.

Pozn.: Přihlášky v tištěné podobě ani přílohy, které nejsou požadovány v rámci přihlášky, 
nebudou akceptovány.
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Základní informace  
o společnosti

Poskytněte nám prosím kontaktní informace na členy výkonného vedení 
společnosti

Kontakt pro PR a média

Uveďte prosím následující informace o společnosti

*Právní forma:

*Obchodní firma (dle OR):

*Adresa/ulice, č. o.:

*Město/obec:

*PSČ:

*IČO:

*Webová stránka:

Jméno Název pozice E-mail Telefonní číslo

(Veškerá pole označená * jsou povinná. Zpracování osobních údajů se řídí Informací o zpracování osobních údajů pro účely účasti v programu 
Czech Best Managed Companies 2022, kterou naleznete na konci této přihlášky a na adrese www.bestmanaged.cz)

www.bestmanaged.cz
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Strategie
Best Managed společnosti používají robustní obchodní modely a formulují strategie, které jsou 
v souladu s interními silnými stránkami společnosti a korespondují s externími příležitostmi. 
Mají na paměti, že dobrá strategie je o maximálním využití schopností společnosti, uspokojení 
potřeb zákazníků a o tom být lepší než konkurence.

Best Managed společnosti přijímají kvalitní strategická rozhodnutí tím, že se důsledně 
zaměřují na naplňování svých cílů a exekuci své strategie. Podělte se prosím s námi
o informaci, v čem je jedinečná Vaše tržní propozice a jak přispívá k hodnotě Vaší společnosti. 
Odpovězte prosím na následující čtyři otázky, pro každou odpověď je k dispozici max. 5000 
znaků (včetně mezer).
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Cíle, vize, mise, obchodní model a business 
strategie
1. Popište prosím cíle, vizi, misi, obchodní model a business strategii Vaší společnosti. 

Co děláte pro zohlednění požadavků zainteresovaných stran**  
a naplnění / překročení potřeb a očekávání Vašich zákazníků?

**např. dodavatelé, zákazníci, financující banky atd.
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Vývoj strategie
2. Popište prosím proces vývoje strategie ve Vaší společnosti.

Jaképodnětyavstupnídata využíváte (např. průzkum trhu, S.W.O.T. analýzu atd.)?  
Jak měříte pokrok / splnění cílů?
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Exekuce strategie
3. Vysvětlete prosím proces exekuce strategie ve Vaší společnosti. Jak je dynamický?
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Komunikace strategie v rámci firmy
4. Je strategie komunikována napříč Vaší společností i vůči zainteresovaným                  

stranám? Prosím vysvětlete.
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Produktivita a inovace
Best Managed společnosti se cíleně věnují získávání zdrojů a rozvoji schopností, které 
potřebují pro dosažení svých strategických cílů. To může zahrnovat fyzické zdroje, schopnosti 
a dovednosti zaměstnanců, technologie, jakož i organizační procesy. Sdělte nám prosím, jak 
Vaše společnost rozvíjí a využívá schopnosti a zdroje nezbytné k úspěšnému využití tržních 
příležitostí, zodpovězením následujících čtyř otázek. Pro každou odpověď je k dispozici  
max. 5000 znaků (včetně mezer).
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Zdroje a schopnosti
1. Vysvětlete prosím proces řízení klíčových zdrojů a schopností ve Vaší společnosti  

a jak je provázán s Vaší celkovou strategií?
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Produktivita
2.  Zaměřujete se na produktivitu a neustálá zlepšení v hodnotovém řetězci?  

 Popište prosím investice, které v oblasti zvýšení produktivity podnikáte.
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Inovace
3.  Jak v organizaci rozvíjíte schopnosti a procesy, abyste podpořili inovace  

a vytvářeli / udrželi jste si svou konkurenční výhodu? Popište prosím Váš proces 
řízení inovací.



13

Organizační struktura, systémy a procesy
4. Popište prosím Vaši organizační strukturu, systémy a procesy a jak tyto tři prvky 

podporují využívání zdrojů a schopností ve Vaší společnosti.
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Firemní kultura
Best Managed společnosti se vyznačují osobitou a nezaměnitelnou korporátní kulturou, 
orientují se na naplňování svých cílů a věnují se rozvoji nemateriálních hodnot, jako jsou 
leadership a zajištění celkového interního souladu, které činí jejich podnikání vysoce 
úspěšným. Popište prosím, jak Vaše společnost řídí a zapojuje talent a zajišťuje trvalý příklon 
ke společnému cíli, zodpovězením následujících čtyř otázek. Pro každou odpověď je k dispozici 
max. 5000 znaků (včetně mezer).
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Kultura
1. Má Vaše společnost jasně vyprofilovanou firemní kulturu? Jak jste ji vybudovali  

a jak ji udržujete? Co děláte na podporu diverzity a inkluze?
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Brand (interní a externí)
2. Máte nastaven specifický přístup k brandingu (internímu/externímu)? 

 Jak zajišťujete,aby byly potřeby Vašich zainteresovaných stran adekvátně 
 zohledněny? Získali jste nějaká ocenění jako potvrzení svého úsilí?
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Talent & odměňování
3. Co děláte, abyste přilákali a udrželi si největší talenty? Jak jsou propojeny hodnoty, 

které přináší firma zaměstnancům, a jejich odměňování s Vaší strategií?
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Kontinuita
4. Je Vaše společnost dobře připravena na zajištění kontinuity na úrovni 

managementu, vlastníků a v organizaci jako celku? Investujete konkrétně do 
rozvoje řídicích schopností Vašich pracovníků? Jak investujete do celkového rozvoje 
svých zaměstnanců? Prosím popište.
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Řízení a finanční výkonnost
Best Managed společnosti mají nastavenu strukturu korporátního řízení, která podporuje 
obchodní model a systémy a optimalizuje provozní výkonnost. Dosahují konzistentně 
vynikajících výsledků v oblasti horního kvartilu a budují systémy a procesy, které podporují 
strategii a její naplňování. Popište nám prosím, jak Vaše společnost efektivně a účinně spravuje 
své finance v rámci strategie, zodpovězením následujících otázek a vyplněním tabulky níže.

Přílohy

*Počet zaměstnanců:

*Celkový obrat:

*Obrat z exportu:

*Růst obratu (%):

*Zisk před zdaněním:
(včetně úroků, odpisů a amortizace)

*EBITDA:

EBITDA po úpravě:

*Provozní kapitál:

*Aktiva celkem:

Vezměte prosím na vědomí, že je k přihlášce nutné přiložit následující přílohy:

1. Vaši aktuální účetní závěrku včetně příloh

2. Logo Vaší společnosti – přednostně ve formátech EPS nebo AI, případně ve formátu JPEG (min. 2000 pixelů)
 
Vezměte prosím na vědomí, že společnosti jsou hodnoceny též s ohledem na jejich schopnost komunikovat své odpovědi jasně  
a výstižně. Zatímco se svým Best Managed mentorem můžete během workshopu Best Managed Lab a rozhovorů sdílet různé podpůrné 
materiály, k přihlášce není tyto materiály možné přiložit.

2021 (předpoklad) 2020 2019

*Cizí kapitál:
(bez závazků z obchodních vztahů  
a půjček a záloh majitelům)

*Vlastní kapitál:
(včetně nerozděleného zisku, 
základního kapitálu, půjček a záloh 
majitelům)

*Poměr dluhu ke kapitálu:
(dlouhodobý dluh k vlastnímu 
kapitálu)

(Veškerá pole označená * jsou povinná.)
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Struktura řízení (governance)
1. Popište prosím systém mechanismů řízení (governance), které hrají ve Vaší 

organizaci klíčovou roli.
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Kvantitativní a kvalitativní metriky
2. Jakou kvantitativní (např. EBIT) a kvalitativní metriku (např. míru zapojení 

zaměstnanců) používáte k měření výkonnosti společnosti? Jak jsou tyto metriky 
sladěny se strategickými cíli společnosti?
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Finanční schopnosti
3. Jaký je přístup Vaší společnosti k řízení příležitostí a rizik?  

Rozveďte prosím při popisu přístupu Vaší společnosti k řízení rozvahy.
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Finanční výkaznictví a monitoring
4. Jak řídíte své vztahy s finančními institucemi a kapitálovým trhem? Jak jsou 

nastaveny Vaše interní a externí reportingové systémy a procesy? Jak monitorujete 
a komunikujete své výsledky?
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Důvěrnost a ochrana soukromí

Potvrzení o oprávnění poskytnout data a seznámení  
se s pravidly a podmínkami programu

Pro bližší informace týkající se nakládání s Vámi poskytnutými daty se prosím seznamte s Pravidly 
a podmínkami programu Czech Best Managed Companies a Informací o zpracování osobních údajů 
pro účely účasti v programu Czech Best Managed Companies, které jsou dostupné na adrese
www.bestmanaged.cz. V případě dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte na:  
czbestmanaged@deloitte.com.

Potvrzuji, že informace obsažené v této přihlášce jsou přesné, že jsem oprávněn s těmito 
informacemi nakládat a že jejich poskytnutím nedochází k porušení právních předpisů ani práv 
třetích osob, a jde-li o osobní údaje třetích osob, že jsem je poskytl/a s jejich vědomím  
a souhlasem. Beru též na vědomí způsob užití a ochrany těchto informací, jak je popsán v Pravidlech 
a podmínkách programu Czech Best Managed Companies a Informaci o zpracování osobních údajů 
pro účely účasti v programu Czech Best Managed Companies, a zavazuji se tuto Informaci  
o zpracování osobních údajů pro účely účasti v programu Czech Best Managed Companies předat 
dalším dotčeným subjektům osobních údajů.

Souhlasím

Miroslav Svoboda
Leader Deloitte Private  
a programu Czech Best Managed Companies 
+420 605 234 106
msvoboda@deloittece.com

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete spolu s přílohami na e-mail: msvoboda@deloittece.com

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na mne či Vašeho Best Managed mentora.

Pozn.: Přihlášky v tištěné podobě ani přílohy, které nejsou požadovány v rámci přihlášky, 
nebudou akceptovány.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/about-deloitte/cz-bmi-pravidla-podminky.pdf
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Ve spolupráci s
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