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Výsledková listina 

 

Kategorie hodnocené veřejností 

Cena popularity 

1. DVTV  
Projekt moderátorské dvojice Martina Veselovského a Daniely Drtinové a editora Jana 
Rozkošného, který dodává videoobsah vydavatelství Economia. 
 
2. Mapy.cz - nové služby 
Masivní inovace a nové nástroje. 
 
3. Stream.cz 
Internetová televize portálu Seznam.cz. 
 
4. Kanály Jirky Krále 
Tvorba youtubera Jirky Krále. 
 
5. Alza.cz 
Největší internetový obchod s výpočetní technikou. 
 
6. dTest 
Spotřebitelský servis s nejrespektovanějšími testy výrobků. 
 
7. PlnaPenezenka.cz 
Portál PlnaPenezenka.cz umožňuje registrovaným uživatelům získat 1 až 15 % peněz zpět z 
ceny nákupů. 
 
8. Skrz.cz 
Vyhledávač slev na českém internetu. 
 
9. Rohlik.cz 
Online prodej potravin. 
 
10. Kiwi.com 
Vyhledávač levných letenek.  
 
 

Zpravodajství 

1. DVTV  
Projekt moderátorské dvojice Martina Veselovského a Daniely Drtinové a editora Jana 
Rozkošného, který dodává videoobsah vydavatelství Economia. 

http://video.aktualne.cz/
http://www.mapy.cz/
https://www.stream.cz/
http://www.jirkakral.cz/
https://www.alza.cz/
https://www.dtest.cz/
https://www.plnapenezenka.cz/
https://skrz.cz/
https://www.rohlik.cz/
https://www.kiwi.com/cz/
https://video.aktualne.cz/dvtv/
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2. iDNES.cz  
Zpravodajský portál vydavatelství MAFRA. 
 
3. Novinky.cz  
Zpravodajský web provozovaný společnostmi Borgis a Seznam.cz. 
 
4. ČT24  
Web zpravodajského kanálu České televize. 
 
5. Aktuálně.cz  
Zpravodajský web společnosti Economia. 
 
6. Deník.cz 
Zpravodajský portál deníků vydavatelství VLTAVA-LABE-MEDIA. 
 
7. HlidaciPes.org 
Projekt originálního a investigativního zpravodajství Ústavu nezávislé žurnalistiky. 
 
8. E15.cz  
Zpravodajský web vydavatelství CN Invest. 
 
9. Ihned.cz  
Zpravodajský web vydavatelství Economia. 
 
10. Zpravy.rozhlas.cz 
Zpravodajský web Českého rozhlasu. 

 

Internetové obchodování 

1. Heureka.cz 
Nákupní rádce a jeden ze dvou největších cenových srovnávačů. 
 
2. Alza.cz 
Největší internetový obchod s výpočetní technikou. 
 
3. Slevomat.cz 
Největší tuzemský slevový server. 
 
4. CZC.cz  
Jeden z největších tuzemských internetových obchodů s elektronikou. 
 
5. Zoot.cz 
ZOOT razí unikátní omni-channel koncept, který spojuje to nejlepší z online a offline světa do 
jednoho rychle rostoucího lovebrandu. 
 
6. MALL.cz 
Komplexní internetový obchodní dům s nabídkou od bílého zboží, zahradní techniky až po 
kosmetiku a módu. 

http://www.idnes.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24
http://www.aktualne.cz/
http://www.denik.cz/
http://hlidacipes.org/
http://www.e15.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/portal/
http://www.heureka.cz/
http://www.alza.cz/
https://www.slevomat.cz/
http://www.czc.cz/
http://www.zoot.cz/
http://www.mall.cz/
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7. Rohlik.cz 
Online prodej potravin. 
 
8. Aukro.cz 
Největší aukční server s nabídkou použitého i nového zboží. 
 
9. Skrz.cz 
Vyhledávač slev na českém internetu. 
 
10. 4camping.cz 
E-shop s outdoorovým vybavením. 

 

Nástroje a služby 

1. Mapy.cz  
Mapová a navigační webová služba portálu Seznam.cz 
 
2. ČSFD.cz 
Největší filmová databáze s tradičně silnou komunitou uživatelů. 
 
3. Úschovna.cz 
Populární jednoduchý nástroj pro posílání dat prostřednictvím internetu. 
 
4.  dTest.cz 
Spotřebitelský servis s nejrespektovanějšími testy výrobků. 
 
5. Zásilkovna.cz 
Odborníci na doručování a posílání balíků. 
 
6. Databazeknih.cz 
Databáze informací a recenzí knih a autorů. 
 
7. Záchranka 
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby. 
 
8. Liftago 
Aplikace pro zprostředkování osobní přepravy mezi cestujícími a řidiči. Tak trochu jiné taxi. 
 
9. iDoklad. 
Online fakturační služba, využívající technologii cloudu. 
 
10. Bezpečné cesty 
Edukační a informační web pro zvýšení dopravní bezpečnosti. 

 

Zájmové weby 

1. Živě.cz  

https://www.rohlik.cz/
http://aukro.cz/
https://skrz.cz/
https://www.4camping.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4430000&y=50.0415000&z=11
http://www.csfd.cz/
http://www.uschovna.cz/
https://www.dtest.cz/
https://www.zasilkovna.cz/
http://www.databazeknih.cz/
http://www.zachrankaapp.cz/
https://www.liftago.com/cs
https://www.idoklad.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.zive.cz/
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Tradiční oblíbený web o počítačích a IT technologiích. 
 
2. Technet.cz 
Zpravodajství a publicistika ze světa IT a technologií na iDNES.cz. 
 
3. Edna 
Kompletní servis pro všechny fanoušky televizních seriálů. 
 
4. Livesport.cz 
Livesport.cz je nejrychlejší fotbalové livescore - stránka s live výsledky. 
 
5. Tryhard.cz 
Největší lokální komunitní portál počítačové hry League of Legends. Světově nejhranější 
strategická multiplayer hra. 
 
6. Synot liga na iSport.cz 
Internetový portál s kompletní nabídkou zpráv a videa z tuzemské nejvyšší fotbalové ligy od 
vydavatelství Czech News Center. 
 
7. Student.e15.cz 
Studentský publicistický web. 
 
8. Houpací Osel 
Publicistický a názorový web s převážně studentskou redakcí. 
 
9. MRK.cz 
Zpravodajsko-diskusní web pro rybáře. 

 

One (wo)man show 

1. Jiří Král 
Jeden z nejznámějších českých youtuberů. 
 
2. Databazeknih.cz 
Databáze informací a recenzí knih a autorů. 
 
3. Krkavčí matka 
Blog Veroniky Hurdové o dětech, mateřství a životě. 
 
4. Ministerstvo kultury na Twitteru 
Aktivita MK na sociální síti Twitter. 
 
5. MladýPodnikatel.cz 
Magazín Jiřího Rosteckého plný know-how pro začínající podnikatele. 
 
6. Asijatka 
Blog Čecho-Vietnamky Do Thu Trang. 
 
7. 365tipu.wordpress.com  
Edukační projekt publicisty Daniela Dočekala s jedním užitečným tipem ze světa IT denně. 

http://technet.idnes.cz/
http://www.edna.cz/
http://www.livesport.cz/
http://tryhard.cz/
http://synotliga.isport.blesk.cz/
http://student.e15.cz/
http://www.houpaciosel.cz/
http://www.mrk.cz/
http://www.jirkakral.cz/
http://www.databazeknih.cz/
http://www.krkavcimatka.cz/
https://twitter.com/minkultury?lang=cs
http://mladypodnikatel.cz/
http://asijatka.cz/
https://365tipu.wordpress.com/
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8. Martin Malý - popularizace IoT 
Osvěta a popularizace Internetu věcí publicistou Martinem Malým. 

9. Martin Selner 
Blog Martina Selnera, ošetřovatele autistických dětí. 
 
10. Ještě větší kritik než jsme doufali 
Web filmového recenzenta Kamila Fily. 
 
11. Pavel Adventurer 
Online deník dobrodruha a stopaře kolem světa Pavla Klegy. 
 
12. Ema mele  
Osobní blog Ema Mele. 
 

 

Kategorie hodnocené porotou 

Projekt roku 

1. Avast a koupě AVG 
Jedna z největších transakcí na českém IT trhu. 
 
2. Kiwi.com  
Vyhledávač levných letenek. 
 
3. Rohlik.cz 
Online prodej potravin.  
 
4. Hlídač smluv 
Server Hlídač smluv je o větší veřejné kontrole smluv státu a místní správy, politiků a firem. 
 
5. Stream.cz 
Internetová televize portálu Seznam.cz. 
 
6. Přichází cenzor 
Kampaň proti zavedení blokování webů zákonem o hazardu. 
 
7. – 8. Zonky.cz 
Lidé půjčují lidem. S klidem. 
 
7. – 8. Mapy.cz - nové služby 
Masivní inovace a nové nástroje. 

 

Osobnost roku 

1. Eduard Kučera a Pavel Baudiš, Avast 
Spoluzakladatelé antivirové firmy Avast. 

https://iotta.cz/
http://selner84.blogspot.cz/
http://www.jestevetsikritik.cz/
http://www.paveladventurer.com/cs
https://emamele.com/o-eme/
http://www.lupa.cz/clanky/tak-nakonec-vyhrava-avast-firma-kupuje-avg-za-1-3-miliardy-dolaru/
https://www.kiwi.com/cz/
https://www.rohlik.cz/?wp=1
https://www.hlidacsmluv.cz/
https://www.stream.cz/
https://www.prichazicenzor.cz/
https://zonky.cz/
http://www.mapy.cz/
https://www.avast.com/cs-cz/about
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2. Jakub Havrlant 
Bývalý šéf Allegro Group pro Česko, který dnes stojí v čele investiční společnosti Rockaway. 
 
3. Janek Rubeš  
Stíhač nepoctivých taxikářů, novinář a autor série Praha vs. prachy na Stream.cz. 
 
4. Dita Přikrylová 
Jedna z členek týmu Czechitas, který pomáhá rozšiřovat počet žen ve světě IT. 
 
5. – 6. Jindřich Šídlo 
Komentátor a publicista. 
 
5. – 6. Pavel Zima 
Aktuálně místopředseda představenstva a bývalý generální ředitel Seznam.cz, který pod 
jeho vedením dosáhl rekordních obchodních výsledků. 
 
7. – 8. Jirka Král 
Jeden z nejznámějších českých youtuberů. 
 
7. – 8. Patrick Zandl 
Muž mnoha oborů a schopností. Internetový podnikatel a novinář. 
 
9. – 10. Jan Barta 
Internetový podnikatel a investor. 
 
9. – 10. Ondřej Malý 
Člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. 

 

Anticena 

1. Cenzura internetu v hazardním zákoně 
Úředníci ministerstva financí získali zákonem právo nechat zablokovat weby. 
 
2. Vysoké ceny mobilního internetu 
Obchodní politika mobilních operátorů, kteří dusí své zákazníky. 
 
3. Neexistující Národní plán rozvoje NGA 
Neschopnost úředníků vytvořit důležitý plán na rozvoj rychlého internetu v ČR. 
 
4. kfcrozvoz.cz "zdarma" 
Komunikace KFC kolem rozvozu zdarma, který zdarma nebyl. 

 

E-commerce inspirace 

1. Zonky.cz 
Lidé půjčují lidem. S klidem. 
 

https://www.linkedin.com/in/jakubhavrlant
https://www.linkedin.com/in/janek-rubes-a626569/cs
https://twitter.com/ditudee?lang=cs
https://twitter.com/jindrichsidlo
https://twitter.com/zimapavel
http://www.jirkakral.cz/
https://www.linkedin.com/in/patrickzandl
http://www.elephant-orchestra.com/o-nas
https://twitter.com/ondrej_m?lang=cs
http://www.lupa.cz/clanky/blokovani-webu-miri-k-ustavnimu-soudu-stiznost-podepsalo-21-senatoru/
http://www.lupa.cz/clanky/plan-na-stavbu-rychlych-siti-po-osme-do-vlady-miri-znovu-stejny-nedodelek/
http://ekonomika.idnes.cz/kfc-ma-problem-kvuli-rozvozu-zdarma-db4-/ekonomika.aspx?c=A160606_081812_ekonomika_nio
https://zonky.cz/
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2. Do Do 
Do Do je služba, prostřednictvím které seženete 24 hodin denně cokoliv. 
 
3. LidskáSíla.cz 
Lidská síla se profesionálně postará o úklid ve vaší domácnosti. 
 
4. Ironing Ladies 
Služba na objednání žehlení vašeho prádla. 
 
5. Bazarobot 
Pomocník při prodeji již nepotřebných věcí. 
 
6. Alza Premium 
Balík služeb a digitálního obsahu za předplatné. Česká obdoba Amazon Prime. 
 
7. Bibloo 
E-shop s módou, kterému se daří rychle expandovat do ciziny. 
 
8. Smartsupp 
První live chat s video nahrávkami návštěvníků. Další způsob, jak komunikovat se svými 
zákazníky. 
 
9. Dostupný advokát 
Dostupný advokát poskytuje online právní služby zkušenými advokáty. 
 
10. – 11. Vaše nároky.cz 
Vaše nároky.cz zajišťují získání finančního odškodnění, na něž má občan nárok v případě, 
že byl poškozen jednáním obchodníků, institucí či státu. 
 
10. – 11. Sečteno 
Online portál, díky kterému máte přehled o svém účetnictví. 

 

Marketingová inspirace 

1. 1. liga ePojisteni.cz  
Internetové firmy už sponzorují nejvyšší fotbalovou ligu. A třeba ji i změní k lepšímu. 
 
2. Digitální garáž  
Vzdělávací projekt Googlu, který vás naučí. 
 
3. Engage 2016  
Mezinárodní konference o sociálních médiích od společnosti Socialbakers.com. 
 
4. – 5. Aplikace Seznam v TV (HbbTV) 
Desítky originálních pořadů do vaší televize. 
 
4. – 5. Aprílová mapa na Mapy.cz 
Česko jinak. Povedený aprílový žertík na mapách. 
 
6. – 8. House of Řezáč 

http://doruky.cz/
https://lidskasila.cz/
http://ironingladies.cz/
http://bazarobot.cz/
https://www.alza.cz/alzapremium
https://www.bibloo.cz/
https://www.smartsupp.com/cs/
https://dostupnyadvokat.cz/
https://www.vasenaroky.cz/
http://www.secteno.cz/
http://www.epojisteniliga.cz/
https://digitalnigaraz.withgoogle.com/
http://engage2016.com/
https://www.seznam.cz/tv/hbbtv
https://mapy.cz/cesko?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8
https://www.houseofrezac.com/
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Originální (sebe)prezentace webdesignérského studia v nepřehlédnutelném a 
nezaměnitelném stylu. 
 
6. – 8. Pomáhej pohybem 
Aplikace od ČEZ. Svým pohybem pomáháte těm, kteří to potřebují. 
 
6. – 8.  Přichází cenzor 
Kampaň proti zavedení blokování webů zákonem o hazardu. 
 
9. Travel Bible 
Jediná kniha, kterou na cestách nedáš z ruky. 
 
10. Skinners.cz na Kickstarteru 
České ponožkoboty, které uspěly na Kickstarteru. 
 
11. Crowdfunding Echo Prime 
Nový placený magazín Dalibora Balšínka, který od uživatelů vybral 1,5 milionu. 
 
12. Alza.cz - Obsahový marketing 
Nejen produktovými popisky živ je e-shop. Alza.cz ukazuje, jak se dá dělat marketing 

obsahem. 

 

Obsahová inspirace 

1. Ministerstvo kultury na Twitteru 
Aktivita MK na sociální síti Twitter. 
 
2. HlidaciPes.org 
Projekt originálního a investigativního zpravodajství Ústavu nezávislé žurnalistiky. 
 
3. MladýPodnikatel.cz 
Magazín Jiřího Rosteckého plný know-how pro začínající podnikatele. 
 
4. Pořad Luďka Staňka 
Pořad na Streamu, ve kterém se Luděk Staněk dívá na blbosti, aby diváci nemuseli. 
 
5. – 6. Karel je King! 
Projekt Českého rozhlasu u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. 
 
5. – 6. Yusra plave o život 
Multimediální projekt Českého rozhlasu o osmnáctileté syrské plavkyni. 
 
7. SlowTV na Playtvák.cz 
Přímé přenosy obyčejných i neobyčejných událostí bez jediného střihu na serveru 
Playtvák.cz 
 
8. – 10.  AZ247 
Web založen na ironii a sarkazmu. 
 
8. – 10. Fripito 

http://www.pomahejpohybem.cz/
https://www.prichazicenzor.cz/
https://travelbible.cz/
http://www.skinners.cz/
https://www.hithit.com/cs/project/2542/echoprime-pro-narocne-ctenare-nezavisly-a-bez-reklam
https://www.alza.cz/article/g737.htm
https://twitter.com/minkultury?lang=cs
http://hlidacipes.org/
http://mladypodnikatel.cz/
https://www.stream.cz/porady/porad-ludka-stanka#!
http://www.kareljeking.cz/
https://interaktivni.rozhlas.cz/yusra/
http://slowtv.playtvak.cz/
http://az247.cz/
http://fripito.cz/
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Aplikace s cestovatelsko-fotografickými průvodci po světě. 
 
8. – 10. Superlife 
Superlife je aplikace a web pro váš zdravější život. 
 
11. Livetouring.com 
Livetouring.com je celosvětově unikátní projekt na podporu cestovního ruchu a aktivního 

trávení volného času. Aplikace videotrasy zobrazuje video z trasy propojené s mapou, 

převýšení, stoupání a klesání a také zajímavé body (POI), které jsou na trase nebo v její 

blízkosti. 

 

Globální projekty českých tvůrců 

1. Avast.com 
Česká antivirová firma, která se prosadila v globálním měřítku. 
 
2. - 4. Brand Embassy 
Sociální sítě jsou česká parádní disciplína. Brand Embassy potvrzují, že Češi umí Facebook 
a spol. zanalyzovat až do morku kostí. A oceňují to už nejenom tuzemské firmy. Naopak. 
 
2. - 4. Notino 
Český e-shop nejen s parfémy, který operuje v 13 zemích. 
 
2. - 4.  Prague Guide (Stream.cz) 
Všechno, co chtěli turisté vědět o Praze, ale báli se zeptat. 
 
5. ZOOM International  
Česká firma nabízející řešení v oblasti strojového porozumění a automatické analýzy řeči. 
 
6. STRV 
České vývojářské studio, které pracuje na zakázkách v zahraničí. 
 
7. Energomonitor 
Online měření spotřeby a průvodce světem energií. 
 
8. – 9. Neuron soundware 
Český startup vyvíjející chytrý software, který rozumí zvukům. 
 
8. – 9. Ventusky.com 
Aplikace, která přehledně zobrazuje meteorologická data z celého světa a umožňuje 
sledovat vývoj počasí pro jakékoliv místo na Zemi. 
 
10. Factorio.com 
Mezinárodní herní hit českého studia Wube Software. 

 

http://www.superlife.cz/welcome
http://www.livetouring.com/cs/
https://www.avast.com/cs-cz/index
http://www.brandembassy.com/
https://www.notino.cz/
https://www.stream.cz/porady/prague-guide
http://www.zoomint.com/
http://www.strv.com/
https://www.energomonitor.com/
http://neuronsw.com/
https://www.ventusky.com/about#web
https://www.factorio.com/
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Veřejně prospěšná služba 

1. Hlídač smluv 
Server Hlídač smluv je o větší veřejné kontrole smluv státu a místní správy, politiků a firem. 
 
2. Záchranka 
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby. 
 
3. Mapa samosprávy 
Web slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě. 
 
4. Mobilní rozhlas 
1. ucelená platforma pro přímou komunikaci s občany v ČR. 
 
5. – 6. Givt.cz 
Mapy pro nevidomé, které se dají číst hmatem a jsou vytvořené na podkladě běžných 
vizuálních map. 
 
5. – 6.  Edesky.cz 
Přehled předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. 
 
7. – 8. FriendlyVox 
Projekt originálního a investigativního zpravodajství Ústavu nezávislé žurnalistiky. 
 
7. – 8.  Vaše výživné 
Nezisková organizace, která pomáhá získat výživné pro vaše dítě. 
 
9. Včelka 
Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením. 
 
10. Bezpečné cesty 
Edukační a informační web pro zvýšení dopravní bezpečnosti. 

 

Zvláštní cena serveru Lupa.cz za prosazování open dat  
 
Jakub Mráček 
Benedikt Kotmel 
Michal Kubáň 

https://www.hlidacsmluv.cz/
http://www.zachrankaapp.cz/
http://mapasamospravy.cz/#17/50.08559/14.41551
https://www.mobilnirozhlas.cz/
https://givt.cz/
https://edesky.cz/
https://cz.friendlyvox.com/fvapp-1.801.39/mvc/navazat-na-extension?vers=fvapp-1.801.39&vers=fvapp-1.801.38#refresh
https://www.vasevyzivne.cz/
https://www.vcelka.cz/cs/
http://www.bezpecnecesty.cz/

