
Adam Walach, Mariusz Walach a Valdemar Walach se stali 
Podnikateli roku 2010 České republiky 

Technologickým podnikatelem roku 2010 je Václav Muchna ze společnosti Y Soft 
Corporation   

Praha, 16. února 2011  –  Držiteli prestižního ocenění Ernst & Young Podnikatel roku 2010 
České republiky se stali bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi ze společnosti 
WALMARK, a.s. Vítěznou trofej si dnes večer převzali v pražském Paláci Žofín z rukou prvního 
místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga a Magdaleny 
Souček, vedoucí partnerky firmy Ernst & Young, která soutěž v České republice vyhlašuje 
od roku 2000. Titul Technologického podnikatele roku si odnesl Václav Muchna ze společnosti 
Y Soft Corporation, a.s. V letošním roce byl už posedmé udělen také titul Sociálně prospěšný 
podnikatel roku 2010 České republiky, obdržel ho Pavel Křížek z Ochrany fauny České 
republiky o.s. 

 „Úspěch v podnikání není samo sebou -  kromě dobrých nápadů a tvrdé práce za ním stojí také 
ochota jít do velkého rizika a nebát se převzít zodpovědnost. V České republice se zatím veřejně 
deklarovaný úspěch příliš nenosí a tak je o čestných a pracovitých podnikatelích stále málo 
slyšet. Doufáme, že i naše soutěž to do budoucna pomůže změnit. Podporu a uznání si skutečně 
zaslouží,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. 

Profil vít ězů 
Adam, Valdemar a Mariusz Walachové, WALMARK, a.s. 
Nezačít pro revoluci podnikat bylo pro bratry Walachovy nemyslitelné. „Věděli jsme, že je tu teď 
poprvé šance dělat něco samostatně a po svém. Měli jsme obrovskou chuť a vůbec jsme se nebáli, 
že to špatně dopadne – říkali jsme si, že přinejhorším začneme znovu. Byli jsme tři a v tom jsme 
viděli naši sílu.“ 

Firmu WALMARK zakládali s cílem podnikat v počítačích, ale s otevřením trhů zjistili, že se dá 
obchodovat naprosto se vším. Nikdy ale nechtěli být jen obchodníci, kteří vozí zboží tam a zpět. 
Jejich cílem bylo vždy dodávat i nějakou přidanou hodnotu a proto vybudovali vlastní výrobní 
závody v Česku i na Slovensku. V rámci firmy WALMARK tak založili divizi nápojů (značka 
Relax), farmaceutickou (obchoduje a vyrábí především doplňky stravy a léky) a třetí byla divize 
zemědělských produktů. Hnacím motorem však byla vize stát se největší firmou v oblasti 
doplňků stravy v regionu střední a východní Evropy a proto se rozhodli soustředit jen 
na farmaceutickou divizi. Došlo k prodeji nápojové divize (značky Relax), utlumení zemědělské 
divize a veškerá činnost a finance se soustředily na posílení farmaceutické divize a dalších 
investic do výroby potravinových doplňků a léčiv. Od Marťánků po Proenzi – portfolio jejich 
výrobků čítá na 300 položek. Dnes má WALMARK dceřiné společnosti v osmi evropských 
zemích a exportuje do dalších více než třiceti zemí – celá skupina dosahuje ročního obratu 
ve výši 100 milionů EUR. 
 
Finalisty soutěže Podnikatel roku se kromě vítěze stali: 
 
Martin Hrdlička, Hrdlička spol s.r.o. 
 
Miroslav Jakubec, SERVIS CLIMAX a.s. 
 
Karel Majzlík, ELFE, s.r.o. 
 
Petr Pejchal, PKS HOLDING, a.s. 
 
Vladimír Vyhlídal, Pars Komponenty s.r.o. 



Držitelem ocenění Technologický podnikatel roku se stal Václav Muchna ze společnosti Y Soft 
Corporation, a.s., která se zaměřuje zejména na výzkum, vývoj, výrobu a prodej YSoft SafeQ 
řešení, s jehož pomocí lze významně snížit náklady a zvýšit komfort tisku. 

Letos byl již po sedmé udělen titul Sociálně prospěšný podnikatel roku - obdržel ho Pavel Křížek 
z občanského sdružení Ochrana fauny České republiky o.s., jehož posláním je ochrana volně 
žijících živočichů a jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti. 

Ocenění o „Nejlepší podnikatelský příběh“ – cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz, kteří formou 
hlasování zvolili podnikatele s nejlepším a nejzajímavějším příběhem, obdržel Jindřich Fikar 
ze společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o. Hlavním oborem činnosti firmy je výroba dutých 
figurek a dalších speciálních reklamních čokoládových výrobků. 
 
Soutěže Ernst & Young Podnikatel roku 2010 se mohl zúčastnit vlastník nebo manažer 
společnosti s minimálně 25% vlastnickým podílem. Musí odpovídat za výkon své společnosti 
a být aktivním členem jejího nejvyššího vedení. Společnost musí existovat minimálně 2 roky. 
 
Soutěž spoluorganizuje deník MF Dnes a iDNES.cz. Partnery soutěže jsou společnosti 
Raiffeisenbank a Glisco. Soutěž podporují agentura CzechInvest, sdružení TUESDAY Business 
Network,  Czech Venture Capital Association a US Business School Praha. Mediálními partnery 
jsou týdeník EURO a Český rozhlas 1 - Radiožurnál. 

Přílohy tiskové zprávy: 
1. Složení poroty   
2. Profily vítězů a finalistů   
3. Regionální vítězové   

O soutěži Podnikatel roku 
Soutěž Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year), která vybírá nejúspěšnější průkopníky 
v oblasti podnikání, byla založena společností Ernst & Young ve Spojených státech amerických 
v roce 1986. Během své existence se rozšířila do řady zemí celého světa a v současné době 
se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již v téměř 50 zemích 
na šesti kontinentech. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli 
podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž Podnikatel roku 
je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví 
účastníci, v každé zemi srovnatelná. V roce 2011 vyhlásí společnost Ernst & Young již dvanáctý 
ročník této soutěže v České republice. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách 
www.podnikatelroku.cz. 

 


