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27. listopadu 2020 

 
Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius 
uspořádala již pětadvacátý ročník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v 
celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z 
co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo 
pozitivně pozoruhodných výsledků. 
 
Tak, jak se svět za posledních pár měsíců dramaticky změnil k nepoznání, musíme se i my 
přizpůsobit, byť je to letos opravdu složité. To hlavní je, že soutěž Českých 100 Nejlepších 
2020 proběhla prakticky jen s výjimkou gala večera na Pražském hradě. Přestože loňské 
vyhlášení vítězů Českých 100 Nejlepších bylo v režii dvou nejvyšších ústavních činitelů, 
Jaroslava Kubery, předsedy Senátu Parlamentu ČR, a Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, je letošní stejná akce daleko skromnější. 
 
Dne 27. listopadu se výsledky soutěže: žebříček nejlepších firem, osm oborových kategorií a 
také ocenění osobnostem „LADY PRO“ a „GENTLEMAN PRO“ staly veřejnými prostřednictvím 
celostátních médií. Detailnější výsledky jsou k nalezení na www.comenius.cz. 
 
V rámci letošního roku byly kromě 100 nejlepších oceněny i společnosti a instituce 8 
oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR, tzn.: 
Cestovní ruch & hotelnictví, Dynamický růst & stabilita, Informační a komunikační 
technologie, Invence – nasazení – export – zisk, Stavebnictví & doprava, Zaměstnanost & 
výrobní družstevnictví, Životní prostředí - zemědělství - potravinářství, Zdraví – vzdělání – 
humanita.  
 
Jedním z vrcholů soutěže je i ocenění devíti mimořádných žen populárním titulem „Lady Pro“ 
a ani letos nechybělo ocenění „Gentleman Pro“, které letos získalo deset významných mužů.  
 
Nedílnou součástí tohoto posledního listopadového pátku bývá vždy konference na tradiční 
téma „Klíčové faktory úspěchu“, kde o své cestě za úspěchem hovoří pestrý výčet osobností, 
které mají k tomuto tématu po právu co říci. Všech plánovaných 14 špičkových mluvčích své 
zajímavé příspěvky výborně nahrálo a proto je možno si konferenci shlédnout na webových 
stránkách www.comenius.cz. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na výkonného viceprezidenta společnosti 
Comenius, Tomáše Čápa, email: c100n@comenius.cz, tel.: 603 434 052 


