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Best Business Award 
„Best Business Award za trvale udržitelné řízení podniku“ je od roku 1999 soutěží firem v Evropském 
regionu Dunaj – Vltava, jejíž základem je vysoce profesionální mezinárodní porota. Porota se skládá 
z 24 členů a pracuje objektivně. 

Podmínky účasti 
Zúčastnit se mohou firmy, jejichž sídlo nebo pobočka se nachází na území Evropského regionu Dunaj-
Vltava: Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc, 
Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. 
Pro vítěze prvních cen je čekací doba pro možnost nové účasti tři roky, účast je možná maximálně tři 
roky po sobě, poté následuje jeden rok čekací lhůta. 
 

 Kategorie 1: Podniky < 30 zaměstnanců 

 Kategorie 2: Podniky 31 až 100 zaměstnanců 

 Kategorie 3: Podniky  > 100 zaměstnanců 

Účastnický poplatek se vztahuje pouze na společnosti, které se dostanou do fáze auditu.  Pro 
závěrečnou fázi budou ze všech účastnických společností porotou vybrány nejlepší firmy.  
V závěrečném kole jsou firmy hodnoceny také porotou v rámci firemního auditu trvajícího několik ho-
din přímo na místě nebo pokud to rámcové podmínky nebudou umožňovat, pak prostřednictvím video-
konference. S veškerými informacemi a dokumenty bude v rámci auditu zacházeno samozřejmě jako 
s důvěrnými.  
 

Německo / Rakousko:  
 Kategorie 1: Účastnický poplatek 450,00 € (bez DPH) 

 Kategorie 2: Účastnický poplatek 900,00 € (bez DPH) 

 Kategorie 3: Účastnický poplatek 1.350,00 € (bez DPH) 

Česká republika (upraveno dle EU indexu cenové hladiny): 
 Kategorie 1: Účastnický poplatek 300,00 € (bez DPH) 

 Kategorie 2: Účastnický poplatek 600,00 € (bez DPH) 

 Kategorie 3: Účastnický poplatek 900,00 € (bez DPH) 

Všichni finalisté budou po galavečeru pozváni na akci „Benchmark“ s následným „Get-Together“. 
Účastnický poplatek zahrnuje dále také členství v BBA na jeden rok, které mj. umožňuje bezplatné 
členství v Klubu vítězů a umožňuje zvýhodněnou účast na BBA Winterschool. 
 
Uzávěrka přihlášek je 31.05.2022. 
 
Proces 
 

 Fáze 1 –  Krátký dotazník  
 
Uzávěrka 31.05.2022 - (Doba zpracování cca 15 minut) 
 

 Fáze 2 – Doplňující dotazník  
 

01.06. – 30.06.2022 

 
 Fáze 3 - Podnikový audit 

 
Červenec / srpen / září 2022 

 

Přihlášky pouze online nebo emailem na office@bba.network 
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