
1. Metalimex

Petr Otava zůstává i letos neohroženým vládcem našeho žebříčku 
největších rodinných firem. Spolu se svou dcerou Simonou a synem 
Petrem loni vytvořili nejlepší výsledky skupiny Metalimex v historii, 
když utržili 32,4 miliardy korun a čistý zisk se vyšplhal na 1,1 
miliardy. „Zaměřili jsme se na snížení úvěrů a zvýšení profitability 
skupiny,“ uvedl Petr Otava pro web Forbes.cz, který o jeho výsledcích 
informoval jako první. Jeho syn mu stojí po boku jako výkonný 
ředitel, dcera dohlíží na finance. Skupinu Metalimex zastřešuje firma 
MTX CZ, kterou zatím ze 100 % vlastní Otava starší. Mezi její pilíře 
patří obchodník s komoditami Metalimex, výrobce měděných plechů 
a pásů pro průmysl Měď Povrly a společnost AL Invest Břidličná. 
V roce 2013 převzala ostravské koksovny OKK. V Polsku byla loni 
založena firma Amex Coal Sp., což je joint venture mezi Metalimexem 
a americkou skupinou AMCI, jež je významným hráčem v těžbě 
a obchodu se surovinami. Amex se věnuje servisu v přístavech.

OTAVOVI TRŽBY EBITDA

26,2
MLD. KČ

978
MIL. KČ   

2. Synot holding

Ivo Valenta má v největší hazardní společnosti v Česku (podle obratu) k ruce hned tři příbuzné. Bratra dvojče 
Miroslava, s ním Synot spoluzaložil, sestru Jitku a také synovce Miroslava, jenž je obchodním ředitelem pro český 
a slovenský trh. Celkem Synot působí ve 13 zemích světa (sílí zejména na Balkáně) a v poslední době je o něm 
slyšet hlavně ze dvou důvodů: zaprvé díky spojení s názvem nejvyšší fotbalové soutěže (Synot loni vystřídal 
Gambrinus) a zadruhé v rámci snahy vlády o větší regulaci hazardního byznysu u nás. Na ministerstvu financí se 
chystá nový zákon, který by ještě více zdanil provozovatele výherních automatů.

VALENTOVI TRŽBY EBITDA

12,4
MLD. KČ

809
MIL. KČ    

3. Juta

Syn stejně všechno zdědí, dědické řízení je v mém 
případě jasné, říká na rovinu Jiří Hlavatý, jediný 
majitel společnosti Juta, senátor za hnutí ANO a otec 
jediného syna Jiřího. Ten je dnes manažerem prodeje 
pro zemědělské výrobky pro region Německa, jeho 
manželka Romana je asistentkou prodeje divize 
netkaných textilií. Loňský rok byl pro Hlavatého 
staršího výjimečný, zvítězil v soutěži EY Podnikatel 
roku, dostal se do Senátu a jeho firma měla rekordní 
výsledky. „A já to s pokorou přijímám jako vrchol 
své profesní kariéry,“ uvedl Hlavatý pro Forbes. Juta 
loni utržila 7,05 miliardy korun a hrubý zisk se podle 
odhadu vyšplhal na 650 milionů. Co za nárůstem 
stojí? Podle Hlavatého se o 30 procent zvýšily 
například prodeje umělých trávníků, které mimo jiné 
míří na velká fotbalová hřiště v Česku, v Německu 
nebo v Saúdské Arábii. Podobně si vedly netkané 
geotextilie používané při stavbách silnic a železnic 
a hydroizolační membrány pod skládky odpadu a na 
kaskádové čištění odpadních vod.

HLAVATÍ TRŽBY EBITDA

6,1
MLD. KČ

657
MIL. KČ  
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4. Kofola

„Pořád hledáme. Na Balkáně i tady,“ říká šéf a spolumajitel Kofoly 
Janis Samaras (43). Jeden velký obchod právě dotáhl, ale už plánuje 
další. V březnu Kofola převzala slovinskou nápojářskou firmu 
Radenska a otevřela si tak dveře do bývalé Jugoslávie, Rakouska 
a Itálie, kde všude slovinskou značku znají. Tržby celé Kofoly po 
začlenění Radensky stoupnou skoro o miliardu korun, což by 
v našem žebříčku mohlo za rok stačit k útoku na medailové pozice. 
V málokteré zemi stojí proti Coca-Cole a Pepsi podobná lokální 
konkurence jako v Česku. Černou lékořicovou limonádu pijí Češi 
od roku 1960, posledních 16 let v režii Janise Samarase a jeho otce 

Kostase (73), který firmu zakládal. 
Teď ji ale řídí Janis. Kofola loni 
měla dobrý rok díky zlevnění 
surovin, úspoře nákladů a posunu 
k produktům s vyšší marží. Po 
převzetí značek UGO a Mangaloo 
má už 53 barů s čerstvou šťávou, 
v listopadu dostala exkluzivitu 
na distribuci rakouských džusů 
Rauch.

SAMARASOVI TRŽBY EBITDA

6,2
MLD. KČ

536
MIL. KČ  

5. Sa'chem Group

Průmyslová skupina rozvětvená hned do několika oborů od chemie 
přes strojírenství až po farmacii. Otec a syn Plaší ji budují už přes 
20 let. Loni z ní vyčlenili zpracovatele drahých kovů Safina a firmu 
prodali holdingu Renova ruského miliardáře Viktora Vekselberga. 
Namísto toho rozvíjejí novou strojírenskou větev, do které patří už 
čtyři české podniky (Pacovské strojírny, ZVU Strojírny, Dukla Strojírny 
a DIO Hradec Králové) s celkovým obratem přes dvě miliardy korun. 
Expanzi tímto směrem řídí Tomáš Plachý mladší, jeho otec Tomáš se 
stará o inženýrskou větev, která bude mj. projektovat pro Agrofert 
rozšíření výroby hnojiv na Slovensku. V majetku skupiny je také Palác 
Koruna na Václavském náměstí.

PLAŠÍ TRŽBY EBITDA

5,6
MLD. KČ

545
MIL. KČ  

6. DEK

Jestliže u většiny firem byl nejprve otec zakladatel, který pomalu 
přepouští místo mladším, v DEK to bylo trochu jinak. Hlavními 
hybateli obchodu s hydroizolacemi byli od počátku Vít Kutnar a jeho 
spolužák z ČVÚT Jindřich Horák, zatímco Kutnarův otec Zdeněk jim 
jako zkušený stavař spíše ukazoval směr, kterým by se v byznysu 
mohli vydat. Dnes je z DEK největší obchod se stavebninami v Česku, 
Horák se stáhnul do pozice minoritního akcionáře a skupinu řídí Vít 
Kutnar. Jeho otec je ale stále členem představenstva, manželka Petra 
správní ředitelkou celé skupiny. DEK loni utržil 8,9 miliardy korun 
a EBITDA se vyšplhala na 480 milionů. Oboje čísla jsou rekordní. 
Skupina loni otevřela už druhé stavebniny, kde lze nakupovat stylem 

„drive thru“. První stojí ve Vestci u Prahy, druhé v Hostivaři. Kutnar 
starší rád fotografuje a podle jeho syna je výjimečné, aby se na 
nějaké fotce vůbec objevil. Obvykle je totiž za objektivem. Tato 
fotografie je výjimkou a pochází z návštěvy Chateau Mcely.

KUTNAROVI TRŽBY EBITDA

7,9
MLD. KČ

420
MIL. KČ  

7. Agrostroj Pelhřimov

Strojírenský, dopravní a hotelový holding, který od počátku 
devadesátých let buduje letos pětašedesátiletý Lubomír Stoklásek, 
mu pomáhá řídit celá rodina. Jeho dcera Monika Suchánková je 
šéfkou divize gastro v Agrostroji Pelhřimov, který je největším 
výrobcem zemědělských strojů v Česku a zároveň srdcem více než 
pětimiliardové skupiny. Její manžel Jiří Suchánek je ředitelem Spa 
Resortu Lednice a starší bratr Lubomíra – Jiří Stoklásek – pracuje 
jako obchodní ředitel Humpoleckých strojíren, které také patří do 
holdingu. Jejich sestra Marie Rafajová je zástupkyní ředitele hotelu 
Skalní Mlýn v Blansku. Lubomír Stoklásek je stoprocentním majitelem 
Agrostroje Pelhřimov a mezi jeho další firmy patří dopravní ČAD 
Blansko, Léčebné lázně Lednice nebo Moravská Agra.

STOKLÁSKOVI TRŽBY EBITDA

5,3
MLD. KČ

528
MIL. KČ    
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8. Hruška

Největší nezávislou maloobchodní síť v ČR vybudovali Karel 
a Pavel Hruzíkovi (otec a syn) spolu s Jarmilou Plevovou a Janou 
Škrabalovou. Pavel Hruzík dnes vlastní 40 % firmy, Jarmila 
Plevová a Jana Škrabalová po 30 %. Pod značkou Hruška 
operuje zhruba 400 prodejen na Moravě, do skupiny patří také 
pekárna. Karel Hruzík už sice svůj podíl převedl na syna, dál ale 
ve firmě pracuje.

HRUZÍKOVI, PLEVOVI,
ŠKRABALOVI

TRŽBY EBITDA

8,0
MLD. KČ

298
MIL. KČ       

9. Hopi

Don’t worry, be Hopi a 23 let v pohybu. To jsou hesla, která razí 
desetimiliardová logistická a potravinářská společnost Hopi, již 
vybudoval František Piškanin. Dnes ji ovládá spolu se svými syny 
Davidem a Martinem. David má na starosti provoz, Martin se stará 
o obchod a František se pomalu z řízení stahuje. Celé jejich podnikání 
zastřešuje Hopi Holding, pod nějž patří také jogurty Hollandia.

PIŠKANINOVI TRŽBY EBITDA

9,7
MLD. KČ

279
MIL. KČ  

10. Promet Czech

Jednapadesátiletý René Matera je společně s manželkou Hanou 
stoprocentním vlastníkem skupiny Promet Group, která se zabývá 
metalurgií, slévárenskou výrobou a strojírenstvím. Patří do ní mimo 
jiné společnost Tawesco či menšinový podíl v kopřivnické Tatře. 
Loni skupina dosáhla na obrat 4,6 miliardy Kč. Materu v ní doplňuje 
manželka Hana (personální oddělení), syn Radim (reorganizace 
family olce) a dcera Denisa, která se podílí na výstavbě marketingu.

11. Brano Group

Pavel Juříček (58) je dnes 
největším českým hráčem 
v autoprůmyslu. Většinu 
podobných firem dávno 
kontroluje zahraniční kapitál, 
ale Juříčkovo Brano ne. Firma 
vyrábí hlavně dveřní panty, 
zvedáky, páky ručních brzd 
a pedály. Kromě centrály 
v Hradci nad Moravicí, kde 
s Juříčkem pracuje i syn 
Václav a dcera Lenka, do 
firmy patří závody v Rusku 
a v Číně. Byznys s autodíly 
Juříčkovi rok od roku roste, 
zároveň ho ale stále dohání 
zpackaná akvizice uničovské 
firmy Mora-Top, o kterou 
přišel a která skončila bizarní 
soudní dohrou.

MATEROVÉ TRŽBY EBITDA

4,6
MLD. KČ

441
MIL. KČ   

JUŘÍČKOVI TRŽBY EBITDA

4,2
MLD. KČ

400
MIL. KČ  

12. Lukrom

„Věci jsou, jaké jsou, a když se člověk snaží, zisk přijde,“ říká Zdeněk 
Červenka, zakladatel Lukromu, kterému to, jak vidno, funguje. Vlastní 
fotbalový klub (prý možná postoupí do první ligy), 15 tisíc hektarů, 
tisíce krav a prasat (komodity si sám zpracovává), zaměstnává takřka 
800 lidí (mluví o nich jako o rodině) a sídlí u Zlína. Na rozdíl od 
Agrofertu se nechce rozšiřovat dál po Česku nebo do zahraničí, i když 
s ním samozřejmě obchoduje (od loňska u nás zastupuje stroje JCB). 

ČERVENKOVI TRŽBY EBITDA

4,6
MLD. KČ

313
MIL. KČ    
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13. Prosperita Holding

Otec a syn Kurkovi (83 a 54 let) měli na konci kuponové 
privatizace jednu z největších investičních společností na 
Ostravsku. Dnes je z ní rodinný průmyslový holding, do kterého 
spadá několik továren (Toma, Energoaqua, Karoseria) a fond 
Prosperita – OPF globální. Miroslav a Miroslav Kurkovi vlastní 
holding v poměru 50 : 50, ve skupině dále pracuje syn, sestra
a bratr Miroslava Kurky mladšího.

KURKOVI TRŽBY EBITDA

2,4
MLD. KČ

520
MIL. KČ    

14. Čeroz Group

Největší dovozce ovoce a zeleniny v Česku, fungující jako rodinný 
podnik Jana Hnilici (66) a jeho synovce Jaromíra (49). Čeroz má 
po Česku sedm skladů a loni otevřel nové logistické centrum 
u Olomouce. Dováží i na Slovensko a kromě obchodu má i svoji 
vlastní zemědělskou produkci. Zajímavost: ze statistik Čerozu plyne, 
že Češi ze všech dovážených plodin nejvíc nakupují 1. banány,  
2. rajčata a 3. jablka. 

HNILICOVI TRŽBY EBITDA

8,5
MLD. KČ

212
MIL. KČ  

15. Koh-i-noor

Nejstarší česká značka v žebříčku, pod kterou už dávno nespadá 
jen výroba tužek v Českých Budějovicích, ale pestrá směsice firem 
od energetiky přes zdravotnictví až po strojírenství. Hlavou rodiny 
a firmy je letošní vítěz soutěže EY Podnikatel roku Vlastislav Bříza 
(69). V rodinném holdingu drží 70 procent, zbytek mají napůl jeho 
synové David a Vlastislav, strojírenskou část má na starosti Břízův 
synovec Robert Záboj. Právě do ní Bříza v posledních letech nejvíc 
investuje: patří mu už tři české továrny na výrobu nástrojů Ponas, 
Ronas a Formex.

BŘÍZOVI TRŽBY EBITDA

2,8
MLD. KČ

383
MIL. KČ   

16. Interlacto

O mléku víme vše. To je heslo mlékárenské skupiny Interlacto, 
kterou založil Oldřich Gojiš a Karel Kutílek před 24 lety. Patří do ní 
firmy Moravia Lacto, Bohemilk nebo Mlékárna Olešnice a doplňuje 
ji zemědělská divize. V ní je například ZZN Jihlava, ZEOS Kamenice 
nebo ZD Dolní Cerekev. Největší podíl ve výši 44 % vlastní 
v Interlactu syn Oldřicha Gojiše Ondřej, jenž je povoláním lékař.  
Do rodinného byznysu ale čile proniká.

GOJIŠOVI TRŽBY EBITDA

4,3
MLD. KČ

285
MIL. KČ 

17. Madeta

Asi nejtradičnější českou mlékárenskou značku vlastní Milan Teplý, 
jemuž ve firmě sekunduje syn Jan. Ten je obchodním ředitelem 
a zároveň členem představenstva Madety. Pendluje tak mezi 
Českými Budějovicemi a Prahou, kde má jeho manželka Nela na 
Vinohradech malý krámek s francouzskými potravinami. Madetu 
loni zasáhlo embargo na dovoz potravin do Ruska, kam vyvážela 
především nivu. Teplý ztrátu odhaduje na 150 milionů korun.

TEPLÍ TRŽBY EBITDA

5,1
MLD. KČ

254
MIL. KČ 

18. Siko

Největší český řetězec na koupelny a kuchyně, který narostl z malé 
prodejny v Čimelicích na síť 42 obchodů s 600 zaměstnanci. Firmu 
založila před 25 lety Jaroslava Valová, v posledních letech ale vedení 
nechává hlavně na synech Víťovi a Tomášovi. Letos v létě Siko otevře 
v Praze novou prodejnu elitní řady Elite Bath. 

VALOVI TRŽBY EBITDA

2,4
MLD. KČ

345
MIL. KČ   
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5 NEJVĚTŠÍCH DEALERŮ ŠKODY (ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015)
780 KS

688
631

520
461

19. Auto Jarov

Největší retailový dealer škodovek sídlí v Praze na Žižkově 
a patří bývalému motocyklovému závodníkovi Josefu Fojtíkovi 
(73) a jeho synům Josefu (45) a Václavovi (44). Dost možná jde 
o vůbec největšího prodejce nových aut v Česku. Fojtík fi rmu 
založil v roce 1993. V 70. letech pětkrát vyhrál na Jawě světovou 
trofej na motocyklové Šestidenní. 

FOJTÍKOVI TRŽBY EBITDA

3,5
MLD. KČ

262
MIL. KČ  

20. Ptáček – velkoobchod

Ptáčkovi se zaměřili na koupelny a jejich studií přibývá. Jdou tak 
blíže konečným zákazníkům. Firma Ptáček – velkoobchod vznikla 
v roce 1992 a patří mezi největší tuzemské velkoobchody v oblasti 
topení, plyn a voda. Zakladatele Zdeňka doplňují dva synové. 

PTÁČKOVI TRŽBY EBITDA

5,0
MLD. KČ

193
MIL. KČ  

21. GZ Media

Zdeněk Pelc (64) řídil Gramofonové závody v Loděnici 30 let.
Podnik přejmenovaný na GZ Media k němu po privatizaci 
doputoval přes několik vlastníků včetně PPF a Zdeňka Bakaly. 
Dnes je 88% akcionářem, a i když si za sebe našel loni výkonného 
ředitele, pořád čtyři dny v týdnu pracuje. Z fi rmy se stal největší 
výrobce vinylů na světě. Letos Pelc otevřel nový výrobní závod 
v jižních Čechách a uvažuje o expanzi do Číny a do Kanady.

PELCOVI TRŽBY EBITDA

1,9
MLD. KČ

355
MIL. KČ  
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22. Tank Ono

Bratři Jiří a Petr Ondrovi postavili svůj byznys na tom, že drží 
nejnižší ceny benzinu a nafty na trhu. A řidiči je buď milují, nebo 
nenávidí. Jedni jim fandí, druzí vyčítají horší kvalitu či nákupy od 
neprůhledných firem. Jiří (foto) letos zavzpomínal, že první pumpu 
otevřeli v roce 1994, ale nedařilo se jim. „I když jsem objížděl na kole 
okolí a dával lidem za stěrače naše letáčky. Tak jsme si s bratrem řekli, 
že zlevníme. Že nemusíme mít tři koruny na litru, že nám stačí kačka.“

ONDROVI TRŽBY EBITDA

13,9
MLD. KČ

77
MIL. KČ 

23. Walmark

Rodinná firma s velmi silným dohledem. Tak lze vystihnout výrobce 
doplňků stravy Walmark, jehož vybudovali bratři Walachové, ale 
před třemi lety jeho polovinu prodali investičnímu fondu Mid Europa 
Partners. Předsedou představenstva je aktuálně Valdemar, jenž se ve 
funkci střídá s dvojčetem Adamem. Doplňuje je starší bratr Mariusz. 
Nejznámějším produktem je Proenzi na klouby nebo Prostenal.

WALACHOVI TRŽBY EBITDA

2,2
MLD. KČ

263
MIL. KČ  

 

24. LIF Group

Liberecká investiční skupina LIF vlastní několik firem, jako je STK 
Turnov, ale především jednu z největších českých pivovarnických 
skupin, do které patří Svijany, Rohozec a náchodský Primátor. Před 
dvěma lety koupili i chátrající svijanský renesanční zámek, který před 
nedávnem začali rekonstruovat, a hotovo by chtěli mít příští rok v létě.

KUČEROVI TRŽBY EBITDA

1,7
MLD. KČ

399
MIL. KČ  

25. TOS Varnsdorf

Jan a Jan Rýdlovi řídí a spoluvlastní největší továrnu na obráběcí 
stroje v Česku. Jejich podnik existoval ve Varnsdorfu už před 112 
lety. Dnes má pobočky v Číně a v Rusku a za nejlepší stroje si účtuje 
i milion eur. Jan Rýdl starší zprivatizoval továrnu spolu se společníky 
v polovině 90. let, loni se z řízení stáhl a do pozice výkonného šéfa 
nastoupil jeho syn. 

RÝDLOVI TRŽBY EBITDA

2,1
MLD. KČ

232
MIL. KČ  

26. Multigate

Dva a půl tisíce VLT automatů 
a herny v pěti zemích. Takhle 
vypadá hazardní království 
Miroslava Barneta, do kterého 
před 10 lety zapojil celou rodinu – 
dcery Veronika a Anna se starají 
o ekonomiku a provoz, manželka 
Anna pak o svého muže, jak říká 
Barnet. Multigate, stejně jako 
další firmy v hazardním byznysu 
doplácí na zpřísňující se regulaci. 

BARNETOVI TRŽBY EBITDA

1,3
MLD. KČ

502
MIL. KČ  

27. Agrall

Výhradní dovozce zemědělské techniky Claas a Väderstad do ČR  
a SR sídlí v Banticích u Znojma. 60 % firmy vlastní Josef Trávníček,  
40 % má Rudolf Kvapil, jehož syn Tomáš je předsedou dozorčí rady.

KVAPILOVI TRŽBY EBITDA

1,9
MLD. KČ

232
MIL. KČ  
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28. Mach Drůbež

Největšího českého producenta násadových vajec a jednodenních 
kuřat vede Jiří Mach, jeho nejstarší syn Jaroslav dohlíží na technický 
úsek, mladší Richard na obchod. Loni se ve skupině začal zaučovat 
vnuk Jiří. Firma se sídlem v Litomyšli má farmy či líhně na 40 místech 
bývalého Československa a silná je také v exportu. Násadová vejce 
vyváží do Ruska či do Ázerbájdžánu. Machovi loni investovali do 
výroby 150 milionů korun. 

MACHOVI TRŽBY EBITDA

1,6
MLD. KČ

312
MIL. KČ   

29. MP Krásno

Rodina Pilčíkových ctí rodinnou tradici v řeznickém oboru již šest 
generací. Karel Pilčík se vyučil v oboru řezník-uzenář, pokračoval 
na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze a nastoupil 
v podniku JmPM Brno, závod Gottwaldov. Na počátku 90. let se stal 
spolumajitelem Masného průmyslu Valašské Meziříčí, dnes MP Krásno 
stoprocentně vlastní. Jeho dcera Pavlína je obchodní manažerkou pro 
Slovensko a Maďarsko, syn Karel je finanční manažer.

PILČÍKOVI TRŽBY EBITDA

2,9
MLD. KČ

125
MIL. KČ  
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30. Chropyňská strojírna

František Kudela a jeho syn Robert, kteří drží více než 60procentní 
podíl v předním dodavateli svařovacích, montážních a dopravních 
linek pro automobilky, se vloni museli vypořádat s kompletním 
výpadkem zakázek pro ruský trh. Strojírna přesto mírně zvýšila svůj 
zisk – hlavně díky velkým zakázkám pro VW v Polsku a Německu, 
novým zakázkám pro BMW a pokračování spolupráce se Škoda Auto.

KUDELOVI TRŽBY EBITDA

1,8
MLD. KČ

243
MIL. KČ  

31. Z-Group Steel

Zdeněk Zemek a jeho synové řídí průmyslovou, dopravní a lázeňskou 
skupinu. My do jejich čísel bereme ocelářskou a strojírenskou 
část Z-Group Steel Holding. Loni její výkon narušila havárie 
v chomutovských válcovnách, která ubrala 800 milionů na tržbách. 

ZEMKOVI TRŽBY EBITDA

3,4
MLD. KČ

105
MIL. KČ   

32. JIP východočeská

Pardubická potravinářská společnost patřící bratrům Janu a Jiřímu 
Plškovým se na českém trhu pohybuje už 20 let a za tu dobu zažila 
růst z drobného podnikání k firmě, která zaměstnává víc než dva 
tisíce lidí. Dnes do skupiny vedle velkoobchodních skladů a prodejen 
patří i síť maloobchodních Cash & Carry prodejen. JIP se věnuje také 
logistice.

PLŠKOVI TRŽBY EBITDA

4,9
MLD. KČ

68
MIL. KČ   

33. Qanto

Velkoobchodní a maloobchodní potravinářská skupina Qanto vloni 
čelila podezření z krácení daní, které vedlo k zabavení části zboží 
z jejích skladů a zániku dvou firem skupiny – Qanto CZ a Vonet ČR. 
Ostatní dcery ze skupiny však převzaly jejich činnost a teď se znovu 
snaží nabrat dech. Vyšetřování běží, firma podala žalobu na stát.

VODIČKOVI TRŽBY EBITDA

6,2
MLD. KČ

49
MIL. KČ   

34. Ravak

Jeden z největších evropských výrobců vybavení do koupelen se 
nově pyšní prestižním mezinárodním oceněním Red Dot Award za 
koncept 10° designéra Kryštofa Nosála. Firmu v roce 1991 založili 
Jindřich Vařeka a Jiří Kreysa a dnes v ní působí ještě Kreysův syn 
Patrik jako místopředseda představenstva (foto).

KREYSOVI A VAŘEKOVI TRŽBY EBITDA

1,8
MLD. KČ

187
MIL. KČ  

35. Unicorn

Vladimír Kovář (53) má firmu na software, svérázné způsoby 
a velkou rodinu – zleva Vladimír ml., Barbora a Jan, manželka Jana, 
Vladimír, dcera Anežka a vpředu pes Derfel. Co nefunguje podle jeho 
představ, na to si Kovář založí vlastní firmu, a tak kromě Unicornu 
má cestovku, univerzitu, telefonního operátora, jachtařskou školu 
a fůru dalších společností. Loni investoval do firmy vyrábějící plátěné 
kalhoty Rejoice, kam dosadil dceru Báru (25). Syn Vladimír (24)  
má na starosti Kovářův e-shop Mamut. Celá skupina loni vydělala  
170 milionů korun, což Kovář hodnotí jako „ne úplně špatnej rok“. 

KOVÁŘOVI TRŽBY EBITDA

1,9
MLD. KČ

148
MIL. KČ  
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36. Trojek

Nebereme šrot na lehkou váhu. To je heslo Trojků, kteří ovládají 
jednoho z největších obchodníků s ocelovými odpady a barevnými 
kovy v ČR. Vybudoval ho Zdeněk Trojek na zelené louce, dnes s ním 
pracují synové Martin (obchod a výroba) a Michal (jeho zástupce).

TROJKOVI TRŽBY EBITDA

2,4
MLD. KČ

83
MIL. KČ  

37. Vafo Praha

Bouškovi ročně vyrábí 48 tun krmiva pro psy a kočky (od letoška 
i pro malé hlodavce), které vyváží do 55 států světa od Islandu přes 
Malajsii až po Jižní Ameriku. Rodinný podnik převzal po otci Pavel 
Bouška (vpravo). Firma má úspěch i v Česku – podle Boušky mimo 
jiné proto, že Češi jsou za krmivo ochotni utrácet víc než za jídlo.

BOUŠKOVI TRŽBY EBITDA

1,4
MLD. KČ

235
MIL. KČ   

38. Rosso Steel

Šmídovi – Josef, generální ředitel a předseda představenstva, jeho 
mladší bratr Zbyněk, člen představenstva, jejich otec, Josef Šmíd 
starší, předseda dozorčí rady Kovohutě Rokycany, a dva synové 
Josefa Šmída mladšího, kteří pracují v oblasti obchodu. To je rodina, 
která ovládá společnost Rosso Steel, výrobce plechů a jejich svitků.

ŠMÍDOVI TRŽBY EBITDA

2,1
MLD. KČ

96
MIL. KČ      

39. KavalierGlass

Dvě značky – Simax a Kavalier – patří do sázavské společnosti 
KavalierGlass, která má za sebou 175letou tradici a dnes vyrábí sklo 
pro domácnosti, průmysl či laboratoře. Společnost Otakara Moťky, 
v níž pracují také jeho žena Jana a dcera Hana, letos v březnu získala 
ocenění Výrobce roku na Czech Grand Design za kolekci svítidel 
Laboratory Lights, kterou pro ni navrhlo studio Dechem.

MOŤKOVI TRŽBY EBITDA

1,7
MLD. KČ

128
MIL. KČ  

40. JAS ČR

Mimořádně úspěšný rok má za sebou velkoobchod s tabákovými 
výrobky a trafikovým zbožím manželů Vítových. Tržby společnosti 
meziročně vzrostly podle předběžných výsledků o 2,5 miliardy Kč.  
Za dobré výsledky může hlavně situace na velkoobchodním trhu, kdy 
kvůli zvýšení spotřební daně skončila řada konkurentů JAS ČR.

VÍTOVI TRŽBY EBITDA

5,1
MLD. KČ

15
MIL. KČ  

41. Flosman

Manželé Marcela a Pavel, potomci Petr, Lenka, Jana, Marcela 
a Kateřina. To jsou spolumajitelé holdingu, který zastřešuje 
maloobchodní skupinu Flosman. Ta aktuálně čítá 346 vlastních či 
franšízových obchodů, které nesou obvykle značku Flop, méně často 
Flosman nebo Potraviny CZ. Silní jsou hlavně v jižních Čechách.

FLOSMANOVI TRŽBY EBITDA

2,7
MLD. KČ

61
MIL. KČ       

42. Pražská správa nemovitostí

Jednoho z největších realitních hráčů v metropoli z 80 procent vlastní 
bývalý bankéř Václav Skala, ten však většinu roku tráví v Monaku 
nebo Miami a řízení firmy přenechal svému synovi Maximilianovi. PSN, 
pod níž patří stovky bytů i kancelářských prostor, loni zažila skvělý 
rok – zaznamenala největší prodeje za posledních 10 let. 

SKALOVI TRŽBY EBITDA

0,9
MLD. KČ

263
MIL. KČ  

43. AGRO CS

Substráty, travní směsi, hnojiva. Prostě vše, co teď na jaře potřebujete 
pro svou zahradu, vyrábí společnost Agro CS, kterou ovládají 
Harantovi a Zítkovi. Loni proběhly změny, Jan Harant mladší se stal 
výkonným ředitelem skupiny a Jaroslav Zítko mladší převzal vedení 
divize Zahradní. Jejich otcové dohlížejí nad strategií a investicemi.

HARANTOVI A ZÍTKOVI TRŽBY EBITDA

1,6
MLD. KČ

155
MIL. KČ       
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44. TUkas Group

„Naše firmy se letos chystají na poměrně velké investice a expanzi,“ 
říká k plánům na rok 2015 Jiří Tůma, jeden ze dvou majitelů 
společnosti TUkas Group, jehož plán je dostat se do top 10 v prodeji 
nových i ojetých aut různých značek. Tůma spolu s bratrem 
Miroslavem začínali jako automechanikové doma v garáži.

TŮMOVI TRŽBY EBITDA

1,6
MLD. KČ

113
MIL. KČ  

45. Fenix Group

Největší evropský výrobce tzv. elektrických velkoplošných sálavých 
systémů zahájil svou zatím největší investici ve výrobním závodě 
v Jeseníku za cca 70 milionů korun, od které si slibuje navýšení 
výrobních kapacit. Ve společnosti vedle manželů Cyrila a Aleny 
Svozilových působí i dcera Kateřina a syn Cyril.

SVOZILOVI TRŽBY EBITDA

1,0
MLD. KČ

198
MIL. KČ    

46. FIRESTA-Fišer

Stavební společnost specializující se na stavby a rekonstrukce 
silničních a železničních mostů a také na pozemní stavby se už pátý 
rok potýká s útlumem ve stavebnictví, kvůli kterému vykazuje zhruba 
o třetinu nižší výsledky než v době před krizí. Její tržby za poslední 
období se podle předběžných odhadů dostaly na 1,8 miliardy korun. 

FIŠEROVI TRŽBY EBITDA

1,8
MLD. KČ

64
MIL. KČ  

47. Jaroslav Cankař a syn Atmos

Petr Cankař s rodinou je jedním z největších českých živnostníků – 
jeho firma Atmos je totiž stále vedená jako OSVČ. Ve fabrice kousek 
pod vrchem Bezděz vyrábí kotle na tuhá paliva a v tomhle oboru je 
jedním z největších v Evropě. Historie firmy sahá až do roku 1935, 
kdy ji založil Jaroslav Cankař, jenž zemřel v roce 2006 ve věku 94 let.

CANKAŘOVI TRŽBY EBITDA

0,6
MLD. KČ

195
MIL. KČ       

48. Accom holding

Další rodinná mlékárenská skupina. Stojí za ní Jaroslav Krajník se 
svou manželkou Bohumilou. Společně začali malým pražským 
obchodem na počátku 90. let, dnes do jejich portfolia patří značky 
jako Kapucín, Bobík či Choceňská mlékárna. Ve skupině je doplňuje 
syn Jaroslav (manažer nákupu) a dcera Hana (ekonomika). 

KRAJNÍKOVI TRŽBY EBITDA

1,7
MLD. KČ

62
MIL. KČ    

49. Asiana

Šárka Litvinová překládá české básníky do hindštiny a k tomu řídí 
Asianu, pod kterou patří portál pro prodej letenek Letuška. Funguje 
i na Slovensku, v Bulharsku a v Gruzii a v poslední době se zaměřuje 
na destinace v Asii – prodej letenek do Dubaje vzrostl o 23 procent. 
Tržby se loni dostaly přes 2,2 miliardy a cestujících přibylo o 20 %. 

LITVINOVI TRŽBY EBITDA

1,9
MLD. KČ

31
MIL. KČ    

50. Seco Group

Výrobce žací techniky a slévárna z Jičína dodává své traktory vedle 
EU i daleko za hranice Evropy – do USA, Číny nebo Austrálie. A daří 
se jí – tržby jí v loňském roce vzrostly o 13 procent na 491 milionů 
korun, letos plánuje růst o dalších osm procent. Skupina vznikla 
v roce 2001 fúzí několika podniků.

TRŽBY EBITDA

1,0
MLD. KČ

90
MIL. KČ

  

51. Delimax

Zavináče, matjesy, vlašský a bramborový salát nebo tatarská omáčka 
– to všechno patří do portfolia společnosti manželů Jana a Ludmily 
Varmužových. Založili ji v Hodoníně v roce 2003, dnes v ní spolu 
s nimi pracuje i jejich dcera Ludmila mladší, vystudovaná právnička, 
která zastává funkci statutární ředitelky a předsedkyně správní rady.

VARMUŽOVI TRŽBY EBITDA

1,4
MLD. KČ

74
MIL. KČ  

DĚDEČKOVI, HOUSOVI, 
WOLFOVI, LINHARTOVI
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52. Renocar

Když se Miloš Vránek v roce 1968 rozhodoval, jaké první auto si 
pořídit, nakonec si vybral 30 let staré BMW. A mnichovská značka už 
ho nepustila. Dnes patří k největším dealerům BMW v ČR, a když své 
podnikání v roce 1990 rozjížděl, přizval si k sobě syna Pavla. Časem 
se k nim připojil ještě starší syn Miloš, původně lékař.

VRÁNKOVI TRŽBY EBITDA

1,5
MLD. KČ

65
MIL. KČ    

53. Renomia

Jiřina Nepalová vybudovala jednu z největších pojišťovacích 
makléřských společností v Česku. Spolu s ní firmu řídí její synové 
Pavel a Jiří. Pavel odpovídá za marketing a strategickou expanzi, Jiří 
za rozvoj oddělení likvidace, risk management a za rozvoj vybraných 
poboček v Česku a na Slovensku.

NEPALOVI TRŽBY EBITDA

0,6
MLD. KČ

120
MIL. KČ  

54. Le Cygne Sportif Groupe

Alexandr Seidl je generální ředitel a majoritní akcionář skupiny Le 
Cygne Sportif Grupe, jež ovládá například bývalé obchodní domy 
Prior, nemocnici ve Vrchlabí nebo Lázně Libverda. Spolu s ním jsou 
spolumajiteli jeho synové Daniel a Alexander. U Seidlů se loni uklízelo, 
mateřská firma Le Cygne Sportif Groupe fúzovala se společnostmi 
Deutsche Handels, Česko-slovenská realitní a European Cardealers, 
jež zanikly. Došlo tak ke zpřehlednění skupiny, jež vyrostla mimo jiné 
na dovozu elektroniky.

SEIDLOVI TRŽBY EBITDA

0,6
MLD. KČ

116
MIL. KČ    
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INZERCE



55. T.S.Bohemia

Je to paradox: jmenují se T.S. Bohemia a známí jsou hlavně na Moravě 
(i když nedávno oznámili, že budou pobočky otvírat i v Čechách). 
Bratři Lubomír a Bronislav Pešákové před 20 lety v Olomouci založili 
internetový obchod s elektronikou a dnes jsou po Alze u nás v této 
kategorii s dvoumiliardovými tržbami druzí největší. Doplňuje je otec.

PEŠÁKOVI TRŽBY EBITDA

1,6
MLD. KČ

48
MIL. KČ    

56. Demonta Trade

Holding věnující se hlavně výkupu a zpracování kovového šrotu 
a hutnictví prochází složitým obdobím – musel zavřít několik firem 
obchodujících s kovovým šrotem a také zpracování kovů se kvůli 
nízkým maržím přestává vyplácet. Řízení společnosti Iva Dubše 
staršího postupně přebírá jeho syn Ivo mladší.

DUBŠOVI TRŽBY EBITDA

1,8
MLD. KČ

5
MIL. KČ  

57. CS-Beton

Obrubníky, dlažby, tvárnice, okrasné zdivo... Josef Matějka se synem 
Markem před 20 lety založili v Litoměřicích firmu CS-Beton, která 
dnes patří mezi největší výrobce betonových prvků u nás. Přestože 
situace na trhu je prý stále náročnější a tlak na ceny je čím dál vyšší, 
loni se jí podařilo zvýšit tržby i zisk EBITDA (110 milionů korun).

MATĚJKOVI TRŽBY EBITDA

0,6
MLD. KČ

106
MIL. KČ  

58. Crocodille

Nejpropracovanější český fastfood – Bageterie Boulevard – 
z bagetové skupiny Crocodille Petra Cichoně má také rodinné pozadí. 
Spolu se zakladatelem pracuje ve skupině jeho sestra Klára, která má 
na starosti procesy a IT. Jejich matka Zdeňka dohlíží od počátku na 
finance.

CICHOŇOVI TRŽBY EBITDA

0,8
MLD. KČ

70
MIL. KČ   

59. Linea Nivnice

Hello. Tak se jmenuje značka ovocných džusů, šťáv, přesnídávek 
a dalších výrobků společnosti Linea Nivnice. Ta funguje jako akciová 
společnost se šesti majiteli, kde největší, 20procentní podíl drží 
Gabriel Slanicay a mezi další spolumajitele s 16 % patří Ambrosovi.

AMBROSOVI TRŽBY EBITDA

1,0
MLD. KČ

65
MIL. KČ  

60. Koberce Breno

Bratři Jan a Tomáš Rozlílkové začínali v roce 1994 velkoobchodem 
s podlahovými krytinami, o čtyři roky později začali budovat síť 
poboček a postupně se vypracovali na jednoho z největších českých 
prodejců. Podíl ve firmě mají rozdělený 50:50 a koberce, PVC 
a vinylové podlahy od roku 2006 prodávají i na Slovensku. 

ROZLÍLKOVI TRŽBY EBITDA

1,1
MLD. KČ

52
MIL. KČ  

61. Britterm

Rodina Břečkových ovládá velkoobchod s hutním materiálem 
Britterm. Vloni společnost prošla proměnou, když se rozdělila na tři 
nové společnosi Britterm reality, Britterm reality Veselí a Britterm 
reality Včelná, v jejichž čele stojí manželé Zdeněk a Ivana Břečkovi. 
Firma v loňském roce vykázala růst tržeb o 19 procent.

BŘEČKOVI TRŽBY EBITDA

1,4
MLD. KČ

31
MIL. KČ     

62. Emco

Událostí roku 2014 ve firmě vyrábějící zdravé potraviny rodiny 
Jahodových prý bylo otevření nové výrobní haly v Bohušovicích 
nad Ohří a také spuštění nové výroby „mysli“ tyčinek. Investice se 
vyšplhaly na 250 milionů korun. Do funkce obchodního ředitele navíc 
nastoupil syn zakladatelů společnosti Martin Jahoda.  

JAHODOVI TRŽBY EBITDA

1,0
MLD. KČ

54
MIL. KČ   
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63. Opavská lesní

Opavskou lesní spoluvlastní otec a syn 
Jindřich a Jindřich Grosserové, ve firmě 
působí ještě manželka Jindřicha staršího 
Pavlína, která je členkou dozorčí rady. 
Firma se zabývá výkupem a prodejem 
dřeva a pro své zákazníky provádí 
komplexní lesnickou činnost. Působí hlavně 
v Moravskoslezském kraji.

GROSSEROVI TRŽBY EBITDA

1,0
MLD. KČ

23
MIL. KČ   

64. LevneELEKTRO

Otec Petr & syn Petr Václavovi vybudovali 
na jihu Čech jeden z největších českých 
e-shopů. Spolu s velikány Alza.cz, Mall.cz, 
CZC.cz a Kasa.cz patří mezi největší 
internetové prodejce elektroniky 
a spotřebičů. Začátky? „Bylo to jako skočit 
do vody, když si nejste jistí, že umíte plavat,“ 
popisuje Václav starší.

VÁCLAVOVI TRŽBY EBITDA

0,8
MLD. KČ

22
MIL. KČ  

65. Story Design

Čtyři Brýdlové. To jsou hybné síly výrobce 
atypických komerčních interiérů a produktů 
na podporu prodeje firmy Story Design 
z Litomyšle. Tomáš Brýdl vlastní ve 
společnosti 58 procent, jeho bratranec Filip 
zbylý podíl. Doplňují je bratři Jakub a Lukáš. 
Jejich otcové jsou známí z politiky. 

BRÝDLOVI TRŽBY EBITDA

0,5
MLD. KČ

47
MIL. KČ  

+
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Privátní bankovnictví obecně je 

založeno na skutečném partnerství 

a porozumění klienta a jeho 

privátního bankéře. V Expobank 

Private Banking se snažíme 

vybudovat a udržet dlouhodobý 

vztah založený na důvěře a tuto 

důvěru nikdy nezklamat. Díky 

intenzivní spolupráci znají naši 

privátní bankéři své klienty velmi 

dobře, a to nejen jejich potřeby 

a očekávání týkající se směřování 

soukromých investic, ale i jejich 

podnikatelské cíle. Jsou obvykle 

obeznámeni i s klientovým rodinným 

zázemím a plány v osobní sféře, 

prioritami, obavami, ale i koníčky, sny 

a představami o budoucnosti jeho 

samého i jeho rodiny. Diskrétnost 

a ochrana soukromí je tedy 

naprostou prioritou. Zcela zásadní 

je také umět klientovi naslouchat, 

hledat to nejoptimálnější řešení 

a snažit se nalézt společnou řeč. 

Na rozdíl od většiny konkurenčních 

bank máme již řadu let tzv. 

otevřenou architekturu a v této 

strategii pokračujeme i po změně 

akcionáře. Díky ní dokážeme klientovi 

pro diverzifikaci portfolia, pokrytí 

rizik či speciálních potřeb nabídnout 

i produkty jiných bank či investičních 

společností. Banky obvykle nabízí 

klientovi produkty sice v široké škále, 

ale pouze v rámci vlastní finanční 

skupiny a chrání tak získané klientské 

peníze před konkurencí. My s naší 

otevřenou architekturou dokážeme 

ve spolupráci s renomovanými 

partnery např. z Německa či 

Švýcarska nabídnout klientům 

zajímavé a netradiční produkty,

ale i klasické investiční fondy. 

V prvním čtvrtletí letošního roku 

na trzích výrazně projevila rozdílná 

měnová politika v USA a Eurozóně, 

což vedlo mimo jiné k rotaci 

investorů z amerických burz

na evropské akciové trhy. Zatímco 

americký Fed avizuje postupné 

zvyšování úrokových sazeb v druhé 

půlce roku, ECB zahájila vlnu 

kvantitativního uvolňování s cílem 

stimulovat ekonomiku. Současná 

rozkolísanost akciových trhů pro 

nás o to větší výzvou při přípravě 

produktu se zajímavým výnosem 

a přijatelnou mírou rizika pro klienta. 

Výhodou, kterou naši klienti oceňují, 

je bezesporu naše schopnost 

a ochota nabízet klientům emise 

i v menším objemu a v podstatě

„na klíč“.

Například pro klienty s dynamickým 

profilem jsme začátkem roku ve 

spolupráci s významnou německou 

bankou připravili několik privátních 

emisí strukturovaných certifikátů, 

jejichž podkladovým aktivem byl 

index ropy nebo několik velkých 

německých automobilek. A pro 

zajímavost, v současné době se 

poohlížíme po produktu, jehož 

podkladové aktivum by bylo 

založeno na nejcennější tekutině

na této planetě. 
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