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Češi zvolili nejoblíbenější technologie roku 2020
Praha; 20. 5. 2020
Nakupování, doprava nebo finance. Ve všech těchto oblastech pomáhají inovativní služby šetřit lidem čas,
peníze i zdroje. Mnohdy si ani sami zákazníci neuvědomují, jak moc by se jim zkomplikoval běžný den
nebýt moderních technologií. Ty nejlepší za rok 2020 vybrali Češi v Zonky Innovation Awards. Soutěž se
konala letos podruhé s jasným cílem zviditelnit inovativní firmy a jejich skryté technologické hrdiny.
Dohromady odevzdala veřejnost přes 61 tisíc hlasů.
„Díky novým technologiím dokážeme naši službu neustále posouvat a nabízet klientům lepší a výhodnější produkt.
Technologie nám umožňují, aby za naší službou stáli sami zákazníci a abychom mohli společně s nimi kultivovat
finanční trh. Chtěli jsme povzbudit i další firmy, aby investovaly do technologií, a šetřily tak zákazníkům peníze, čas
i zdroje,” vysvětluje CEO Zonky Jiří Humhal. Dodává, že technologie jsou mnohdy jako tajní hrdinové - nevidíme je,
ale pomáhají nám. „Právě na to jsme chtěli v rámci soutěže upozornit a ocenit ty služby, které dokážou svým produktem
zaujmout nejvíce zákazníků.“
Letos Češi rozhodovali o nejlepší inovativní službě v oblasti přepravy, bydlení, domácnosti, volného času a financí.
Novinkou byly kategorie Český startup a Inovace roku. Nově se také hlasovalo v kategorii Služby pro podnikatele,
garantem sekce se stala Asociace podnikatelů a manažerů. Garanty dalších kategorií byly Česká asociace sdílené
ekonomiky a Česká fintech asociace, server StartupJobs.cz zaštítil kategorii Český startup. Dohromady se do soutěže
zapojilo na 80 firem a služeb, mezi nimi vybrali Češi 8 nejinovativnějších. O Inovaci roku rozhodovala porota složená
z odborníků na technologie a partnerů soutěže.
Zonky Innovation Talks - když lidé inspirují
Na soutěž letos poprvé navazují série debat se CEO jednotlivých firem, tématem jsou trendy v oblasti inovací
a technologií. Debaty odstartovaly první březnový týden pod názvem Zonky Innovation Talks. Podle organizátorů je
zcela zásadní, aby se vize a myšlenky zástupců úspěšných inovativních firem dostaly k veřejnosti. Můžou tak
k nastartování zajímavých služeb inspirovat další inovátory, kteří zatím o technologickém zlepšováku jenom
přemýšlejí. Další Zonky Innovation Talk v online formátu se uskuteční v pondělí 25. 5. 2020 od 17:00 hodin. Debatu
bude možné sledovat na facebookové stránce Zonky, zúčastní se jí zástupci firem, které vyhrály v jednotlivých
kategoriích.

Výsledky soutěže
Inovace roku: Rohlik.cz
Přeprava lidí a věcí: Zásilkovna
Ubytování: Bezrealitky
Služby pro domácnost: Rohlik.cz
Volný čas a sdílená zkušenost: Heureka
Správce financí a platební nástroje: PayU
P2P platformy: HitHit
Služby pro podnikatele: Dotykačka
Český startup: City Safety
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Vyjádření vítězů
Rohlik.cz
„Děkujeme našim příznivcům za důvěru a obhajobu titulu. Stále bojujeme za lepší jídlo a lepší život našich zákazníků.
Nově s vlastní řadou výrobků Bez Kompromisu a s rychlým doručením Turbo Rohlíku. Ženete nás kupředu!" Olin
Novák, komerční ředitel Rohlik.cz
Zásilkovna
„První místo v kategorii Přeprava lidí a věcí je pro nás skvělá zpráva a významná zpětná vazba naší práce. Velmi si
vážíme podpory veřejnosti. Je to pro nás zároveň velký závazek do budoucna, a proto jsme také v letošním roce pro
naše zákazníky naplánovali řadu zajímavých novinek. Zásilkovna patří dlouhodobě k nejoblíbenějším značkám na trhu
a my se každý den snažíme o to, aby tomu tak bylo i nadále.” Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta,
majitele Zásilkovny
Bezrealitky
„Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo obhájit vítězství v soutěži ZIA 2020. Chceme, aby realitní trh byl
transparentní, online a bez provize. Ocenění je pro nás závazkem, abychom nepřestávali inovovat. Pokračujeme v plné
transformaci celého nájemního procesu do online - od virtuální prohlídky, ověření zájemců, přes automatické
generování smlouvy po digitální podpis. S VŠE pak spolupracujeme na automatickém odhadu ceny nemovitosti
s pomocí umělé inteligence." Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky
Heureka
„Našeho prvenství si velmi vážíme a děkujeme za každý hlas. Těší nás to o to víc, že se nám podařilo v kategorii sdílené
zkušenosti prvenství obhájit. Právě sdílení zkušeností – recenzí a hodnocení nejen e-shopů, ale také produktů – je
jedním ze stavebních kamenů Heureky. V rámci celé skupiny Heureka Group aktuálně pracujeme na jednotném
katalogu. V našich devíti zemích tak budeme moci sdílet například parametry, galerie a právě recenze a hodnocení.
Měsíčně jich na naše weby přibude až 800 tisíc, což už je slušná základna pro výběr toho správného e-shopu i produktu.“
Tomáš Braverman, CEO Heureka.cz
PayU
„Vítězství v kategorii Správce financí a platební nástroje si nesmírně vážíme. Těší nás, že nové služby, které PayU
v poslední době zavedlo (možnost aktivace platební brány prostřednictvím automatického on-boardingu, Apple Pay,
Google Pay či odloženou platbu ve spolupráci s Twisto), jsou našimi zákazníky vnímány velmi pozitivně. Pevně
věříme, že novinky, které PayU připravuje, pozici inovátora určitě potvrdí.“ Barbora Tyllová, Country Manager PayU
CZ&SK&HU
HitHit
„Vítězství v Zonky Innovation Awards přišlo v pravou chvíli. Je to pro nás ocenění za nasazení celého týmu během
programu HitHit Antivir, který běžel během celého nouzového stavu a pomohl téměř dvěma stovkám živnostníků
v pohostinství, službách, cestovním ruchu, kultuře. Jedná se nižší řády desítek miliónů, ale zároveň, a z toho máme
také velkou radost, program vygeneroval statisíce na boj v první linii. Úspěch v ZIA je jen potvrzením, že to děláme
správně.“ Aleš Burger, CEO HitHit
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Dotykačka
„V Dotykačce tvoříme intuitivní pokladní systém, který svými funkcemi zjednodušuje procesy v jakémkoli oboru
podnikání, aniž by k tomu byl potřeba IT specialista. Současně se snažíme pružně reagovat na aktuální potřeby
podnikatelů nejen přizpůsobováním softwaru, ale třeba i nedávným vytvořením bezplatného objednávkového systému
Vyzvednisi.cz, který během karantény pomáhal udržet v chodu gastro podniky a obchody. Získané ocenění je pro nás
důkazem, že se nám skutečně daří dělat věci smysluplně.“ Petr Menclík, ředitel Dotykačky
City Safety
„Vážíme si života každého jedince. Máme zájem na jeho ochraně a zajištění zkvalitnění jeho společenského soužití
včetně jeho ochrany a ochrany jeho soukromí a majetku. A právě proto přicházíme s aplikací City Safety, která toto
vše řeší, a umožňuje tak každému jedinci se na tomto procesu aktivně podílet a dotvářet ho. Úspěch a ocenění v rámci
ZIA 2020 naše ideje a přesvědčení jen potvrzuje a dává nám další impuls k zlepšování a zvyšování našich standardů.
Všem příznivců moc děkujeme za podporu a těšíme se s nimi na brzké setkání v naší platformě. Závěrem organizátorů
děkujeme za jedinečnou příležitost zviditelnit naše aktivity a přejeme jim mnoho zdaru při pořádání dalších ročníků.“
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