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Ekonom a AKA vyhlásili TOP lídry digitální transformace 
 

 

Praha, 10. června 2021 

 

Týdeník Ekonom a Asociace komunikačních agentur poprvé vyhlašují nejvýraznější lídry byznysové, 

respektive digitální transformace ve firmách v České republice. Profily sedmi osobností,  

které posouvají český byznys směrem k digitálu, začínají v Ekonomu právě 10. června vycházet. 

 

„Na proměny tlačí ve firmách jednotliví lidé,“ říká Petr Kain, šéfredaktor Ekonomu. „Proto budeme 

vyhlašovat každý rok nikoliv nejlepší projekty nebo nejlepší firmy, ale právě vůdčí osobnosti,  

které s obrovskou energií tlačí proces digitální transformace vpřed.“ 

 

„Jako digitální transformaci vnímáme jakoukoliv procesní, technologickou nebo organizační změnu  

ve firmě, která vede k více automatizovaným, digitalizovaným a personalizovaným službám  

a produktům. Ona transformace ale probíhá, i pokud jde o vnitřní procesy ve firmách, finanční procesy 

či vztahy se zaměstnanci,“ říká Bronislav Kvasnička, šéf marketingové agentury Wunderman 

Thompson, který má v rámci AKA projekt na starost.  Jak dodává, v Česku se děje obrovské množství 

úžasných projektů, které si zaslouží vyzdvihnout, vynést na světlo a ukázat veřejnosti.  

„Žebříčkem chceme dávat příklad a povzbudit ostatní firmy, jelikož digitální transformace rozhodně 

není přímočará a jednoduchá záležitost,“ vysvětluje Kvasnička. 

 

Jak první se mezi oceněnými objevila Petra Plemlová, původní profesí učitelka v mateřské škole, 

která založila textilní firmu, jejíž obrat dosahuje 150 milionů korun, a která pro svou firmu sama začala 

psát aplikace. Ty dnes pomáhají s automatizací skladů, ale třeba také s přípravou reklamních textů 

nebo fotografií pro web. Dále se v přehledu objeví například šéf firmy Liftago Ondřej Krátký, 

zakladatel společnosti DataSentics Petr Bednařík nebo šéf logistické firmy DoDo Michal Menšík. 
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