Adam Walach, Valdemar Walach a Mariusz Walach z firmy Walmark se
stali Podnikateli roku 2010 Moravskoslezského kraje
Ostrava, 15. února 2011 – Adam Walach, Valdemar Walach a Mariusz Walach, zakladatelé
a majitelé firmy Walmark a.s. se získali titul Podnikatel roku 2010 Moravskoslezského
kraje. Diplom a trofej si dnes v Ostravě převzali z rukou náměstka hejtmana Mariana
Lebiedzika, Radka Pava, ředitele Ostravské kanceláře pořadatelské společnosti Ernst &
Young a zástupce poroty Pavla Juříčka, předsedy představenstva BRANO Group a
Podnikatele roku 2006 České republiky.
V Moravskoslezském kraji byl regionální vítěz vyhlášen již popáté, loni zvítězil Pavel
Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti FITE a.s.
O vítězství bratrů Walachových rozhodla nezávislá porota, které předsedal Eduard Kučera,
předseda představenstva společnosti AVAST Software a držitel titulu Podnikatel roku 2009.
„Podnikatelé mají za sebou velmi těžké období, které nám opět ukázalo, že s podnikáním je
spjato i velké riziko a zodpovědnost.Tato soutěž nám má připomenout, že úspěšní
podnikatelé, kteří jsou ochotni riskovat a posouvat tak naši společnost kupředu, jsou vlastně
novodobí hrdinové - vytvářejí pracovní příležitosti, často se významně podílejí na rozvoji
regionu, jsou hybnou silou ekonomiky. Jsou však tak zabraní do budování firem, že o nich
mnohokrát ani nevíme. A právě proto je důležité je zviditelňovat a oceňovat,“ říká Magdalena
Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.
„Jsem přesvědčen, že v našem kraji je mnoho schopných a pracovitých podnikatelů, kteří
svou pílí, často spojenou s odříkáním, dokázali vybudovat prosperující a významné podniky,
které jsou konkurenceschopné nejen v rámci našeho kraje či České republiky. Takovéto
podnikatelské subjekty, ať už jsou postaveny na individuální aktivitě podnikatele či
zaměstnávají desítky, stovky, případně tisíce zaměstnanců, jsou obrovským přínosem pro
ekonomiku Moravskoslezského kraje a významným způsobem tak mohou přispět k jeho
dalšímu rozvoji. Osobně jsem přesvědčen o nemalém společenském přínosu akcí typu
„Podnikatel roku“. Nejen, že podněcují jakousi pozitivní a zdravou soutěživost mezi
podnikatelskými subjekty v kraji, které zvažují a hledají odvahu se této soutěže zúčastnit, což
se pak promítá do jejich další snahy svůj podnik dále zvelebovat, ale také jim nabízí možnost
v případě jejich úspěchu v soutěži se zviditelnit a zvýšit své renomé. Nezanedbatelným
přínosem je také skutečnost, že tito podnikatelé a jejich osudy se také často stávají inspirací
a příkladem v tom dobrém slova smyslu pro ostatní, především potom pro ty, kteří ve svém
podnikatelském úsilí stojí na svém počátku, zpravidla tedy mladé lidi.
“ řekl Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Profil vítěze:
Walmark a.s. – Adam, Waldemar a Mariusz Walachové
Nezačít pro revoluci podnikat bylo pro bratry Walachovy nemyslitelné. „Věděli jsme, že je tu
teď poprvé šance dělat si 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.
_________________________________________________________________________________________

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 Radiožurnál.
________________________________________________________________________________________

Složení poroty soutěže Podnikatel roku 2010
Eduard Kučera, předseda poroty, AVAST Software, Podnikatel roku 2009
Vladimír Kovář, UNICORN, Podnikatel roku 2008
Pavel Juříček, BRANO Group, Podnikatel roku 2006 České republiky, finalista World
Entrepreneur of the Year 2007
Zbyněk Frolík, LINET, Podnikatel roku 2003 České republiky a finalista World
Entrepreneur of the Year 2004
Jana Ryšlinková, děkanka, US Business School Praha
Petr Šmída, partner, LYCOPAN
Tomáš Ventura, zástupce šéfredaktora iDNES.cz
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.

Informace o Ernst & Young
Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské
služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci,
jichž po celém světě působí 141 tisíc, vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz
na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme našim zaměstnancům, klientům i širšímu
společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní přínos.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.
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vlastní právní subjektivitu. Ernst & Young Global Limited neposkytuje své služby přímo
klientům.
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