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Vážené dámy, vážení pánové,
v ruce držíte speciál týdeníku Euro Top podnikatelka
2019. Prostřednictvím této publikace bychom vám
chtěli představit úspěšné české podnikatelky, ženy,
které spojily svůj profesní život s byznysem.
Protože je redakce týdeníku Euro téměř výlučně
maskulinní, rozhodli jsme se spojit síly s nejpovolanějšími, tedy organizátorkami projektu Ocenění
českých podnikatelek – OCP. Projekt, který letos
dospěl do dvanáctého ročníku existence, vyzdvihuje úspěšné české ženy na poli podnikání. U zrodu
soutěže stály dvě ženy (jak jinak) – Jana Švenková
a Helena Kohoutová, majitelka a ředitelka Agentury
Helas, která soutěž organizuje.
Kvalifikačních předpokladů pro účast v projektu
Ocenění českých podnikatelek je několik: zapojit se
do něj může česká občanka, která je v hodnoceném
období stoprocentní majitelkou společnosti či podnikatelkou s podvojným účetnictvím a má roční obrat minimálně deset milionů korun. V rámci ocenění
se soutěží v několika kategoriích, mimo jiné dle veli-

kosti firmy, výjimečného růstu úspěšnosti podnikatelky a také dle použitého inovativního podnikatelského řešení.
Za dosavadních dvanáct let vybíral odborný garant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau ve
spolupráci s porotami z více než dvou set tisíc
českých podnikatelek! Z nich vzešlo na téměř šest
tisíc semifinalistek a 757 se jich dostalo až do finále. Vítězky předchozích ročníků představujeme na
stranách speciálu týdeníku Euro, šampionky ročníku 2019 poznáme na slavnostním předání na začátku listopadu.
Seznam finalistek naleznete na následujících
stranách publikace, stejně jako profily několika výjimečných dam, které dokázaly, že uspět v podnikání
dokáže i ženská část populace.
Za redakci týdeníku Euro vám přeji příjemné a inspirativní čtení.
Ondřej Hergesell
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Příběh Laty Brandisové
patří k nejpodivuhodnějším a nejinspirativnějším v dějinách sportu. Narodila se do
privilegované rodiny, přesto prožila dlouhá desetiletí v bídě. Odmítla přijmout omezení,
kterými tehdejší společnost svazovala ženy. Místo toho s tichou kuráží opakovaně
dosáhla něčeho, co ostatní prohlašovali za nemožné. Skandál, který vypukl kolem jejího
prvního pokusu ve Velké pardubické, vyvolal ohlas v celé Evropě. O deset let později
se stala nadějí národa v hodině temna. A pak přišla odplata…
Richard Askwith je britský spisovatel a novinář, česky vyšel jeho působivý životopis
Emila Zátopka s názvem Today We Die A Little (Dnes trochu umřeme; Mf 2018).
Za svou prvotinu Feet in the Clouds (Stopy v oblacích; Mf 2016) získal několik ocenění.

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz
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Ocenění českých
podnikatelek
pomáhá
zviditelňovat
úspěchy žen
v byznysu
Projekt, na jehož začátku stála
zakladatelka Agentury Helas Helena
Kohoutová, letos oslavil 12 let úspěšné
existence. Daří se mu vytvářet zajímavou
platformu manažerek a majitelek
tuzemských firem a rozšiřovat povědomí
o byznysu, v němž hrají hlavní roli ženy

Martin Zika • zika@mf.cz
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„Cílem projektu Ocenění českých podnikatelek
(OCP) je upozornit na fakt, že v České republice
existuje celá řada šikovných žen, které jsou svým
podnikáním schopné vyhovět přísným kritériím
hodnocení,“ lze se dočíst v materiálech soutěže.
A jak se zdá, OCP se to opravdu daří. Za téměř
dvanáct let existence soutěže vybíral její odborný
garant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau, ve
spolupráci s porotou vítězky z téměř dvou set tisíc
českých podnikatelek. Z nich vzešlo 5892 semifinalistek a do finále se jich dostalo 757.
Ocenění si pak za celou dobu trvání projektu
převzalo již sto dvacet osm českých majitelek
firem.
„Ocenění českých podnikatelek mě oslovilo,
protože zohledňuje ekonomické výsledky i společenský přínos podniků vedených ženami. Rozhoduje objektivní hodnocení a početná porota, nejen
dojmy a vztahy, což je motivační. Všechny vítězky
mají tah na branku a k tomu silný životní příběh.
Prestižní soutěž, která stojí za pozornost!“ Takto
se po své účasti v Ocenění českých podnikatelek
před časem vyjádřila Jana Brabcová, jednatelka
a majitelka společnosti Grafia. A z reakcí celé řady
dalších žen, které jsou aktivní v byznysu, je zřejmé,
že na projekt nahlížejí velmi podobně.
Nový pohled a inspirace
U zrodu soutěže stály dvě
ženy. Jana Švenková, tehdejší
partnerka a auditorka Mazars
Audit, a Helena Kohoutová,
majitelka a ředitelka Agentury
Helas. Ta také vypočítává benefity soutěže, které se podle
ní v průběhu více než deseti
let existence jasně projevily:
„Soutěžícím dámám především
přináší možnost zapojit se do
zajímavé komunity aktivních
žen, je to také příležitost zastavit se a získat nový pohled na
svůj život a podnikání, načerpat inspiraci a bohaté
podněty, které tu leží doslova na dosah ruky, a v neposlední řadě je to i důležitá příležitost poděkovat
pracovnímu kolektivu a klientům,“ říká Kohoutová.
A dodává, že více než zajímavá je také možnost potkat mimořádné osobnosti ze světa byznysu či využít
programu výhod a benefitů pro podnikatelky.
„Za jednu z nejdůležitějších věcí považuji fakt,
že zapojit se do projektu a přijmout nominaci je pro
mnohé podnikatelky významným krokem, který pro
ně často znamená vystoupit z každodenní rutiny
a zajetých kolejí podnikatelského, ale i osobního
života,“ říká Helena Kohoutová. Je to podle ní moment, díky němuž mají mimo jiné možnost ohlédnout se za tím, co se jim podařilo. „Kolikrát jsem
slyšela ‚máte tam lepší, nic jsem nedokázala, jsem
obyčejná ženy, nerada se ukazuji‘. Velmi silně si
uvědomuji, jak je pro nás ženy mnohdy složité samy
sebe pochválit, přijmout kompliment, věci nám
často přijdou jako samozřejmé. Přitom je to pro rozvoj našeho podnikání klíčové a často se stává, že

naše nápady a nová řešení jsou doslova revoluční,“
zdůrazňuje Helena Kohoutová.
Rozhoduje rating, ne dojmy
Ocenění českých podnikatelek má jasná kritéria.
Zapojit se do něj může česká občanka, která je
v hodnoceném období stoprocentní majitelkou společnosti. Její společnost – jde o obchodní společnosti a také podnikatelky s podvojným účetnictvím
– musí být zároveň založena nejpozději k 1. lednu
2014 a mít roční obrat deset a více milionů.
Firmy, respektive jejich majitelky mají tři možnosti jak se do soutěže přihlásit. Zaprvé mohou být
nominované na základě finanční analýzy veřejně
dostupných údajů všech společností v České
republice s obratem deset milionů a více, která činí
soutěž do značné míry unikátní. Analýzu připravuje
odborný garant, kterým je již zmíněná společnost
CRIF – Czech Credit Bureau, specializující se na rating a scoring firem. Užší nominace pak vznikají na
základě dostupnosti účetních závěrek za poslední
dva roky před konkrétním ročníkem soutěže a ratingem ve stupních 1–11. S tím, že vítězky předchozích ročníků se mohou do soutěže přihlásit znovu
nejdříve až za další tři roky. Jinými možnostmi zapojení do soutěže jsou vlastní iniciativa a také doporučení zakladatele projektu.
Samotný proces přihlášení
pak je relativně jednoduchý.
Žadatelka na webu oceneniceskychpodnikatelek.cz ve formuláři „Registrovat se“ vyplní
kontaktní údaje, tedy jméno
své firmy, IČO atd., a ekonomické informace za poslední
dva roky se automaticky načtou
z databáze odborného garanta
Cribis.cz. Podmínkou automatického vyplnění ekonomických
údajů je nicméně dostupnost
závěrek za toto období. Chybějící informace musí žadatelka
vyplnit manuálně. Součástí registrace je také
vyplnění dotazníku.

Ocenění českých
podnikatelek mě
oslovilo, protože
zohledňuje ekonomické
výsledky i společenský
přínos podniků
vedených ženami.

Výjimečná podnikatelka či inovativní řešení
V rámci Ocenění českých podnikatelek se soutěží
o několik cen a titulů. Především je to Česká podnikatelka, která firmu vlastní a řídí, přičemž se udělují
ceny za první až třetí místo. Soutěžní kategorie jsou:
• Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč)
• Střední společnost (roční obrat 30–80 milionů Kč)
• Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více)
Další je Cena ČSOB – výjimečná podnikatelka.
Tady se hodnotí mimořádná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, její vliv na obohacení
trhu nebo společnosti a zohledňují se i sociální
a další aspekty její činnosti. Cena se uděluje jedna.
Následuje Cena za výjimečný růst firmy pod
patronací MasterCard, pro kterou jsou podstatné
poslední tři sledované roky činnosti firmy bez ohledu na kategorii, v níž se nachází. Uděluje se rovněž
jedna cena.
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Dále je to Cena za inovativní řešení vyhlašovaná
pod patronací České pojišťovny. Zde je hodnocen
inovativní přístup firmy za poslední tři sledované
roky bez ohledu na kategorii. Uděluje se opět jedna
cena.
Společnosti Microsoft a Daquas jsou patrony
Ceny za digitální transformaci. V rámci této
kategorie porotci hledají příklady toho, jak české
firmy pomocí moderních technologií zlepšily své
podnikání v různých oblastech. Například jak lépe
a efektivněji oslovují své zákazníky, dávají zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní
a osobní život. Nebo třeba zlepšují své procesy
a provoz od výroby přes logistiku a administrativu
až po marketing, či jak díky moderním technologiím

„Za jednu z nejdůležitějších
věcí považuji fakt, že zapojit
se do projektu a přijmout
nominaci je pro mnohé
podnikatelky významným
krokem, který pro ně
často znamená vystoupit
z každodenní rutiny a zajetých
kolejí podnikatelského,
ale i osobního života,“
říká Helena Kohoutová.
inovují stávající nebo vytvářejí úplně nové produkty
a služby.
Ekonomické i osobní hodnocení
V okamžiku, kdy odborný garant nominuje semifinalistky do aktuálního ročníku OCP, rozbíhá se
kolotoč předem stanovených kroků. Nejprve
zakladatel informuje semifinalistky o možnosti se
do OCP přihlásit a ty se pak začínají bezplatně
registrovat. Tím se společnost zároveň stává finalistou aktuálního ročníku soutěže a odborný garant
začíná provádět „malý audit“ všech registrovaných
firem, přičemž 70procentní váhu má ekonomické
hodnocení. Porota pak s finalistkami komunikuje
ve snaze seznámit se s jejich podnikatelskými
příběhy, protože 30procentní váhu má osobní
hodnocení. A nakonec, na základě sloučení
ekonomického a osobního hodnocení, odborná
porota zvolí vítězné podnikatelky aktuálního
ročníku.

Zakladatelka
„Kdo jsem? Podnikám od začátku 90. let. V roce 1997
jsem založila produkční společnost Agentura Helas
a s tím následně souviselo i několik speciálních
projektů, vedle Ocenění českých podnikatelek se jedná
o Ocenění českých lídrů, Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club, Helas New Encounters Club. Všechny se
orientují na kultivaci českého podnikatelského prostředí
a vzájemné propojování členů. Spojuje nás myšlenka
Budujeme hrdé Česko,“ říká o sobě a svém podnikání
zakladatelka Helasu Helena Kohoutová.
A vysvětluje, že v rámci projektů klade důraz na
osobní přístup a vzájemné sdílení zkušeností, ocenění
českých podnikatelů a etický byznys. „Baví mě vytvářet
prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí
a vyměňování zkušeností mezi podnikateli a odborníky
z ekonomické oblasti. Agentura Helas dále pořádá
a produkuje akce na klíč a zastupuje historické sály
Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze. Firemním mottem
je Friendly Business – náš společný úspěch,“ doplňuje.
Více informací o Heleně Kohoutové se dočtete
v rozhovoru, který je součástí této publikace.

FOTO: archiv
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Odborná porota

Dlouhodobě úspěšné podnikatelky

Důležitým článkem soutěže Ocenění českých
podnikatelek je její odborná porota. Ta je poměrně
rozsáhlá, momentálně čítá dvacet jedna členů. Lze v ní
nalézt řadu úspěšných podnikatelek, jako jsou třeba
Kateřina Kadlecová, spolumajitelka české rodinné
společnosti USSPA, Romana Ljubasová, jednatelka
firmy Inca Collagen, Stanislava Heritesová Weigelová,
majitelka a jednatelka Westrans Děčín, nebo Kateřina
Šrámková, ředitelka a majitelka zámku Loučeň. Součástí
poroty jsou také osobnosti jako Eliška Hašková Coolidge,
majitelka Coolidge Consulting Services, Michal Mejstřík,
předseda představenstva EEIP a předseda vědecko-pedagogické rady IES Fakulty sociální, Eva Svobodová,
generální ředitelka Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR, nebo majitelka společnosti
U&Sluno a bývalá ministryně průmyslu a obchodu Marta
Nováková. Patronkou letošního ročníku je Jaroslava
Valová, zakladatelka SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ.

„V ČR je mnoho dlouhodobě úspěšných podnikatelek.
Svědčí to o tom, že se jim povedlo nejen dobře stanovit
firemní vize a strategie, ale také své podnikání flexibilně
přizpůsobit změnám na trhu,“ uvedl vloni Pavel Finger,
místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit
Bureau. Databáze Cribis totiž podle jeho slov mimo jiné
ukázala, že více než 70 procent finalistek OCP 2018
působí na trhu déle než deset let.
Statistiky také ukazují, že čtvrtina finalistek podniká
v Praze. Více než deset procent z nich má sídlo
v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském
kraji. Ostatní finalistky potom fungují v dalších sedmi
krajích. „Úspěšné podnikatelky tedy můžeme najít
prakticky v celé republice,“ řekl Pavel Finger.

Především obchod a služby
Podle statistik Ocenění českých podnikatelek jsou
doménou žen působících v tuzemském byznysu především obchod a služby. Například v loňském 11. ročníku
soutěže bylo z těchto dvou oblastí 62 procent finalistek.
Výrobě se jich věnovalo 16,5 procenta, 13 procent
podnikalo ve stavebnictví, deset procent v dopravě či
logistice, osm procent ve vzdělávání a 7,5 procenta
pak shodně ve zdravotnictví a také v gastronomii
a potravinářství. Přibližně šest procent podnikatelek
působilo v oboru cestovního ruchu.

Ocenění jsou pak slavnostně předávána v rámci
Dne českých podnikatelek za účasti všech finalistek, odborné poroty a partnerů. Součástí je také
tisková konference a „networkovací“ recepce.
Finalistky poté mají možnost zapojit se do Podnikatelské platformy Helas, po limitovanou dobu
bezplatně.
Nejen soutěž
Agentura Helas ovšem kromě soutěže samotné
organizuje i celou řadu souvisejících akcí. Například v roce 2018 připravila sérii setkání v regionech. V různých koutech republiky v jejich rámci
představila nejen mnoho unikátních českých
podnikatelských osobností, ale přinesla hlavně
inspiraci, zajímavé podněty a možnost navázat
nové kontakty. Setkání s podtitulem Český um
– české nápady – české produkty zavítala do Českých Budějovic, na zámek Loučeň a do Starého
Plzence.
Pro vítězky 11. ročníku byl také připraven mediální trénink, který zajistila mezinárodní mediální
agentura Ogilvy. Šlo o kombinaci mediální teorie
a praktického tréninku rozhovoru na kameru se
zpětnou vazbou. Témata byla zaměřená na osobní
podnikání a podnikatelské prostředí přítomných
vítězek. A zámek Loučeň věnoval vítězkám víkendový pobyt, který byl zaměřen na sdílení zkušeností
z byznysu.

V letošním roce se setkání OCP odehrálo v prostorách České mincovny v pasáži České národní
banky. Místo setkání tak plně odpovídalo připravenému programu a tématu, kterým byla současná
situace české ekonomiky a její další předpokládaný
vývoj. Mluvilo se tedy o penězích, ekonomice a také
moci.
Aktuální 12. ročník soutěže byl díky souvisejícím
akcím zahájen vlastně nadvakrát. Jednou v rámci Regionální konference o podnikání, byznysu
a vztazích v Brně a podruhé u příležitosti pražské
konference Women in Business s podtitulem Bod
zlomu: O malých příčinách s velkými následky.
Události pořádala Podnikatelská platforma Helas
a obě se nesly v duchu oslavy ženského podnikání,
které se podle organizátorek rok od roku těší čím
dál většímu významu.

Ocenění českých
podnikatelek má jasná
kritéria. Zapojit se do něj
může česká občanka,
která je v hodnoceném
období stoprocentní
majitelkou společnosti.
„Během dvanácti let jsem se díky OCP setkala s více než 20 tisíci ženami. Troufám si říci, že
jsem je poznala, seznámila se s jejich problémy,
vyslechla jsem si, co je trápí a co jim naopak dělá
radost,“ říká Helena Kohoutová. „Vždy jsem u žen
v našem projektu podvědomě pátrala po tom, co
mají společného. A zjistila jsem, že kromě vysokého pracovního nasazení a odvahy dělat něco jinak,
po svém, jít vlastní cestou, je spojuje skromnost
a pokora. Pokora, se kterou se každý den vrhají
do usilovné práce. Skromnost, se kterou přijímají
úspěchy, jichž díky svému podnikání dosahují,“
uzavírá Kohoutová.
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Seznam finalistek

1. Aromaterapeutická KH, a. s.
Michaela Švorcová
Výroba a prodej aromaterapeutických
přípravků

Conneco chemicals, s. r. o.
Šárka Hronková
Výzkum a výroba fitness doplňků
stravy, velkoobchod se surovinami

A.V.Z. – KOVO, s. r. o.
Zdeňka Kalčicová
Strojírenství

Cosmetics ATOK International, s. r. o.
Anastazie Skopalová
Výroba kosmetických, toaletních
přípravků, parfémů

AD – TRANS, s. r. o.
Monika Ištvanová
Zasilatelství
A – GIGA, s. r. o.
Věra Babišová
Telemarketing
ALIVE, s. r. o.
Jana Mádlová
Fullservisová reklamní činnost
s vlastní tiskárnou a řadou dalších
technologií
ALTRO Management Consultants,
s. r. o.
Ladislava Fialová
Personální poradenství
APRO DELTA, s. r. o.
Alena Procházková
Velkoobchod s kosmetickými výrobky
ARCECO, s. r. o.
Helena Havránková
Dodávka a instalace stabilních
hasicích zařízení
ASPIUS, spol. s r. o.
Ilona Klímová
Obchod masem
Baby club Kenny, s. r. o.
Eva Kiedroňová
Vzdělávání rodičů v rodičovství
formou prožitkových programů
BIMOK AIR, spol. s r. o.
Věra Škodová
Klimatizace, vzduchotechnika,
restaurace
BKS Services, s. r. o.
Lucie Bláhová
Správa a údržba nemovitostí
BRUNO fashion, s. r. o.
Dagmar Ivánková
Maloobchod s oděvy
CAROLLINUM, s. r. o.
Tamara Kotvalová
Maloobchod a velkoobchod
s luxusním zbožím
CENTRUM DOHODY, s. r. o.
Alice Hamplová
Vzdělávací a poradenská činnost

DROGERIE CENTRAL, s. r. o.
Alena Gergelová
Obchod, prodej drogerie, kosmetiky
DRYMAT.CZ, s. r. o.
Ivona Jeřábková
Sanace, hydroizolace, vysoušení
zdiva
ECOAR, spol. s r. o.
Anna Gališinová
Zpracování účetnictví, daňové
a finanční poradenství
EKO-MIL, s. r. o.
Marie Stránská
Výroba minerálních krmiv a lizů pro
hospodářská zvířata, poradenství ve
výživě zvířat
ELRON CZ, s. r. o.
Eva Vejšická
Nakládání s odpady vyjma
nebezpečných
EMPORIO BEAUTY s. r. o.
Eva Kolářová
Obchodní činnost, služby, provoz
wellness a penzionu
ESKON, s. r. o.
Hana Malurová
IT – vývoj a výroba identifikačních
systémů
EUdomy Morava, s. r. o.
Lenka Hudáková
Stavební činnost
Flex Logistik, s. r. o.
Vlasta Valentová
Silniční nákladní doprava
Franver, s. r. o.
Veronika Prachařová
Stavební činnost
GENOSERVICE Corp., a. s.
Jaroslava Grussmann
Elfmarková
Skot – poradenství a servis, genetika
Grant Consulting, a. s.
Kateřina Procházková
Zpracování žádostí o dotace,
poradenství malým a středním
firmám

GRONKA – PRODEJ, spol. s r.o.
Lada Šuterová
Výroba hotových teplých, chlazených,
hloubkově zmrazených jídel
a polotovarů
Home Care Promedica, s. r. o.
Lucie Viterová
Domácí zdravotní péče
HP CENTRUM, s. r. o.
Hana Poláčková
Pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor
HÜSLER, s. r. o.
Vladimíra Macková
Textilní výroba, prodej strojů pro
textilní výrobu, maloobchodní prodej
bytových doplňků
HVF NUWARA, s. r. o.
Veronika Hynčíková
Provozování čerpacích stanic
CHD – SPEKTRUM, s. r. o.
Pavla Čechová Švepešová
Kompletace výrobků, provoz
veřejného stravování
Chronology, s. r. o.
Anna Štofiková
Technický marketing a poradenství
v oblasti vývoje kosmetických
výrobků, nutraceutik, speciálních
potravin, distribuce aktivních látek
a funkčních surovin pro kosmetický
průmysl, potravinové doplňky
a speciální potraviny
IDC – FOOD, s. r. o.
Hana Reuterová
Výroba a distribuce kořenicích směsí,
doplňků stravy a zdravé výživy
INPE TRADE, s. r. o.
Martina Pechová
Prodej plavek a plaveckých potřeb
Jannai, s. r. o.
Helena Matějková
Maloobchod a velkoobchod
JASTA, cestovní kancelář, s. r. o.
Hana Kropíková
Provozování cestovní kanceláře
K+D časy, s. r. o.
Kateřina Mydlová Růčková
Gastronomie, hotelnictví, svatební
koordinátor, pořádání firemních akcí,
školení a kongresů
KARYS spedice, s. r. o.
Kateřina Kubinová
Mezinárodní zasilatelství
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Klausová, s. r. o.
Vladimíra Klausová
Poradenství a prodej materiálů v oblasti stínicí techniky, textilní architektury a konfekce technických textilií
KOVANDOVI, s. r. o.
Petra Kovandová
Velkoobchod, maloobchod, výroba
cukrovinek
KP REVITAL, s. r. o.
Kamila Peterová
Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, projektová činnost ve
výstavbě, zámečnictví, nástrojářství
Kv.Řezáč, s. r. o.
Martina Kyselková
Výroba lan, provazů a síťovaných
výrobků
LENATRANS, s. r. o.
Lenka Heinze
Personální agentura, poradenství
LIFESTYLE – kanadské dřevostavby
Ostrava, s. r. o.
Milada Pryčková
Výstavba RD, Bytů – Development
Mapler, s. r. o.
Lenka Šefrhansová
Mezinárodní kamionová doprava
MC CONSULTANT, s. r. o.
Jana Holoubková
Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení
MedicalHelp Česká republika, s. r. o.
Blažena Peková
Lékařské ordinace / zubní, praktik,
pracovnělékařské služby
MY INTERIOR SERVICE, s. r. o.
Lada Krsičková
Interiéry kanceláří
NEGOCIO, s. r. o.
Pavla Jarchovská
Specializovaný velkoobchod s jinými
potravinami, včetně ryb, korýšů
a měkkýšů
Nobis studio, s. r. o.
Lenka Kurečková
Návrhy a realizace luxusních interiérů
ODOUR, s. r. o.
Petra Auterská
Dodávky technologie na čištění
odpadního vzduchu z průmyslu,
akreditovaná olfaktometrická
laboratoř, odborné posudky dle
zákona o ovzduší a soudní znalec
v oboru, výroba pachových ohradníků

PASÁŽ Korejsová, s. r. o.
Blanka Korejsová
Prodej papírenského zboží

SAVE CZ s. r. o.
Marcela Malinská
Průmyslové stavby, výroba z plastů

People Facility, s. r. o.
Markéta Dvořáková
Agentura práce

SOLAR AND SLENDER YOU STUDIO,
s. r. o.
Jana Hájková
Stravování v restauracích, u stánků
a v mobilních zařízeních

PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o.
Kateřina van Kranenburg
Dětská školní a předškolní fotografie
POZPRA trading, s. r. o.
Gabriela Najmanová
Přípravné práce pro stavby, zemní
práce
Pracoviště ošetřovatelské péče, s. r. o.
Hana Pekárková
Ošetřovatelská a zdravotní péče
Pro Dara bags, s. r. o.
Darina Ermisová
Výroba a prodej kabelek a dalšího
sortimentu
PROCHEL, a. s.
Věra Eichlerová
Stavebnictví
PROINTEPO – Střední škola, Základní
škola a Mateřská škola, s. r. o.
Jarmila Karpašová
Vzdělávací, zdravotní a sociální
služby pro klienty s tělesným
a kombinovaným postižením
PROMO ITEM, s. r. o.
Martina Wernerová
Dovoz reklamních předmětů
Quadria, s. r. o.
Hana Petříková
Poradenství a obchod v oblasti
zemědělské rostlinné výroby
Re-Dym Group, s. r. o.
Renáta Dimtová
Maloobchod, velkoobchod, tabákové
výrobky a elektronické cigarety
a náplně do nich
REXY, s. r. o.
Vlasta Šilarová
Návrh a kompletní dodávky vybavení
interiérových jednotek, včetně
digitálního vybavení s interaktivními
řešením a komunikací
rozjed.to, s. r. o.
Jiřina Urbanová
Přípravné práce pro stavby, zemní
práce
RUTEX CZ, s. r. o.
Kamila Brzezinová
Výroba a velkoobchod s oděvy

STOPRO BEK, s. r. o.
Jarmila Fabišková
Prodej střešních krytin a doplňků
(specializovaný maloobchod
a velkoobchod)
Technokomerc, s. r. o.
Dana Friedbergerová
Zprostředkovatelská činnost
Toscana café, s. r. o.
Veronika Antonínová
Gastronomie
TREVILE, s. r. o.
Veronika Cipínová
Stavební činnost – dopravní stavby
TRUSTAV s. r. o.
Jana Nováková
Výroba a montáž špaletových oken,
historických oken a dveří, fasády
a související stavební a truhlářské
práce
TSM, spol. s r. o.
Irena Spirová
Vzdělávání
T-TRADING s. r. o.
Gabriela Tomečková
Prodej a integrace identifikačních
technologií
Velký Semerink, s. r. o.
Jitka Rudolf
Cestovní kancelář
Wavy Boats, s. r. o.
Radka Fialová
Prodej lodí a lodního příslušenství
ZDRAVÍČKO – zdravá výživa, s. r. o.
Hana Lacinová
Poradenství a prodej zdravé výživy

14

Top podnikatelka 2019

Rozhovor

Helena Kohoutová

Vzájemné setkávání spřízněných lidí
je největší hodnotou
Zakladatelka Agentury Helas Helena
Kohoutová od roku 1997 ovlivňuje
společenské a podnikatelské prostředí
v Česku, zejména prostřednictvím
projektů, jež produkuje a iniciuje
Martin Zika • zika@mf.cz

Jedná se mimo jiné o Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a Exportní cenu DHL
pod záštitou agentury CzechTrade, dále dva kluby
Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. V rozhovoru pro ročenku
Top podnikatelky se zamýšlela především nad tím,
co se v minulých letech změnilo v tuzemském podnikání, a také, jak se vyvíjela role žen v byznysu a ve
společnosti obecně.

za největší hodnotu. Skutečné lidské poznávání
a vzájemnost jsou skvělé. Lidé, kteří mají za sebou
podobné zkušenosti, zážitky, starosti a radosti.
Všichni mají totiž jedno společné – založili, udrželi
a řídí svoje firmy.

► Tato publikace je do určité míry bilanční. Jak
sama pro sebe hodnotíte uplynulé roky vy?
◄ Jednak se mi během nich potvrdilo, že prakticky každý člověk zraje jako víno, to pro mě bylo
poměrně důležité. Ale především pro mě byly
poslední roky výjimečné zejména tím, že se mi ve
zralém věku narodil syn. Získala jsem díky tomu
úplně novou životní dimenzi. Člověku to spoustu
věcí přinese, například si myslím, že jsem dnes
asi více bezprostřední člověk, a zároveň i o něco
přijde.

► Proč vlastně v roce 2008 vzniklo Ocenění
českých podnikatelek?
◄ Když jsem v roce 1999 založila dámský klub
Helas, který dnes mimochodem patří mezi nejdéle
fungující dámské kluby v ČR, a letos kontinuálně
slavíme 20 let jeho existence, začali mě lidé zvát
do různých výborů. Pozorovala jsem pak, jak se
ocenění ženám předávají hlavně na základě přátelských vazeb či výhodnosti pro pořadatele. A že
za tím většinou stojí muži. Já byla naopak přesvědčena, že by to měla dělat žena, která příslušnicím
svého pohlaví víc rozumí, a navíc že by měla být
stanovená jasná pravidla pro udílení cen a ocenění. Myslím tím pravidla ekonomická a společensko-etická.

► Projevilo se to nějak ve vašem podnikání?
◄ Nepochybně. Dřív mě zajímal prakticky jen
byznys, ale v posledních letech se zjevil nový
obzor – začalo mě bavit sdílet s lidmi úplně normální čas. Týká se to nejen přátel, ale i komunity
v rámci Podnikatelské platformy Helas. Setkáváme
se zajímavými lidmi, kde se neformálně povídá,
navazují se vztahy a tak dále. Na tuto naši iniciativu zpočátku někteří lidé reagovali zdrženlivě
s odůvodněním, že se nikde nepotřebují prezentovat či se někde „ukazovat“. Ale když pak mezi nás
přijdou, často je ta prvotní reakce a názor zamrzí.
Zjišťují totiž, že ona blízkost je jim příjemná, a není
divu. Lidi to spojuje, můžou si vzájemně pomáhat.
Ne nadarmo se říká, že vrána k vráně sedá. Toto
se prostě nedá koupit a já osobně to považuji

► Takže to byl ten impulz?
◄ Ano. A když dostanu silný podnět, druhý den je
hotový projekt. A přesně to se stalo. Chtěla jsem,
aby to mělo celorepublikový dosah, abychom se dostali ke všem. A jelikož nejsem vzděláním ekonom,
napadla mě výborná věc, totiž oslovit s nabídkou
spolupráce společnost, která by se stala odborným garantem a dala věci skutečný punc a záruku kvality. Oslovili jsme světového lídra v oblasti
ratingu a scoringu, CRIF Czech Credit Bureau, což
nám otevřelo úžasné možnosti. Mohli jsme stanovit
přesná kritéria a začali jsme se díky tomu dostávat
k těm správným podnikatelkám. K tomu bych ještě
ráda dodala, že jsem nesmírně hrdá na to, co se
nám podařilo v posledních čtyřech pěti letech, byť
to nebylo cílem. Výsledkem koordinace všech těch

FOTO: archiv
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projektů, kterými se zabýváme, včetně nového projektu Ocenění českých lídrů, je totiž také naprosto
unikátní podnikatelská platforma ryze českých
firem. Toto prostředí a atmosféra okolo něj je naprosto neuvěřitelná.
► Kdybyste srovnala začátky s dneškem,
v čem vidíte největší rozdíly?
◄ Když jsme začínali, byly v ČR přibližně 4,5 tisíce podnikajících žen. Postupně jejich počet rostl
a dnes u nás podniká kolem 25 tisíc žen – majitelek společností. Když jsme v rámci prvních ročníků
OCP dělali s nominovanými dámami rozhovory,
zjišťovali jsme, že podnikání vytváří v jejich soukromém životě spíše potíže. Často byly v nesnázích po nějaké těžké životní situaci a do podnikání
byly prakticky nuceny, protože jim to přinášelo
svobodu. Později bylo typické to, že ženy něco
trochu nesměle zkusily. A rozjelo se jim to, ony se
vypracovaly, ale často jim to přinášelo nesoulad
do privátního života. A v posledním období naopak
vnímám, že podnikání žen začíná vytvářet příležitost pro celou rodinu, spousta mužů je na své ženy
hrdá, často pro ně pracují a rodinu to i spojuje.
► A pokud jde o proměnu působení žen
v byznysu, kde jsou podle vás největší odlišnosti?
◄ Když jsem před dvaadvaceti lety přišla na
nějakou obchodní schůzku, nejdřív jsem první
půlhodinu musela vysvětlovat, že nejsme žádné
feministky. To už dnes naštěstí není potřeba. A to,
že ženy dělají byznys a stále více jich je ve firmách
odpovědných za důležitá rozhodnutí, je už mnohem
běžnější. Navíc jsem přesvědčená, že v podnicích,
kde je přítomen ženský prvek, je kultivovanější,
efektivnější a řekla bych i normálnější prostředí.
Myslím si, že ženy v korporátu to mají mnohdy
těžší, zatímco v privátní sféře jsou více svobodné.
Každopádně platí, že všechny ženy v manažerských
funkcích mají můj obdiv.

Asi jediné, co bych si přála, je,
aby si stát svých podnikatelů
a podnikatelek vážil. Někdy
se obávám, že se vracíme
zpět do doby, kdy podnikatel
bylo pejorativní slovo.
► Tvrdíte, že ve firmách, kde působí ženy,
panuje normálnější prostředí. Proč to tak je?
◄ Spočívá to v jejich silných stránkách, kterými
jsou empatie, schopnost naslouchání a také
dotahování věcí do konce. Víme, že když je členem
jakéhokoli týmu žena, muži se obvykle drží víc
zpátky a zároveň si žena jejich přítomnost víc
užije. A je to skvělé i tehdy, kdy je poměr žen k mužům nižší.

► Jak se v této souvislosti díváte na čas od času
diskutované téma, kterým jsou kvóty?
◄ Přibližně před patnácti lety jsem si myslela, že
žádné kvóty nejsou potřeba. Cítila jsem se rovnocenně, nevnímala jsem kolem sebe ani náznaky
šikany, a když jsem něco chtěla, prostě jsem šla
a udělala to. Dnes to vnímám trošku jinak. Jsem přesvědčena o užitečnosti toho, když obě pohlaví dělají
prakticky cokoli a když jsou k tomu otevřené a dostupné příležitosti. A myslím si, že nastavení pravidel
by tomu mohlo pomoci. Říkám si, proč by nemohla
být pravidla i pro toto? Vždyť je to nastavení základní
normy. A pokud bychom kvóty opravdu stanovili,
odhaduji, že zhruba do pěti let by už nebyly potřeba.
Pokud ale naše společnost vyznává rovnocenný přístup, proč to neudělat? Systém a řád jsou důležité.
► Co se dá udělat pro to, aby žen podnikatelek
bylo víc? A je vůbec potřeba něco dělat?
◄ Myslím, že je v této věci všechno v pořádku.
Podnikatelek přibývá zcela přirozeným způsobem,
o tématu se hodně mluví a píšou o něm i média.
Díky tomu víme, že i ve 40 letech a později se
žena může stát malým živnostníkem. Navíc v době
Google Documents a dalších podobných aplikací je
možné pracovat prakticky odkudkoli, díky mobilním
telefonům máme obrovskou flexibilitu. Asi jediné,
co bych si přála, je, aby si stát svých podnikatelů a podnikatelek vážil. Někdy se obávám, že se
vracíme zpět do doby, kdy podnikatel bylo pejorativní slovo. Přitom je nesmírně náročné zvládnout
všechno, co s tím souvisí. Projevují se při tom skutečné lidské charaktery, lidé se sami musejí potýkat
se svými slabostmi, ale i se slabostmi druhých,
které je přímo ovlivňují, a tak dále.
► V minulosti jste poukázala na zajímavou věc.
A sice na to, že ryze českých firem, které mají
alespoň dvě stě milionů korun obratu, padesát
a více zaměstnanců a také výhradně český
kapitál, je u nás pouhých asi 1300. Čím to je?
Považujete to za problém?
◄ Když jsme před časem v Helasu chystali oslavu
dvaceti let fungování naší firmy a soutěže Exportní
cena DHL a také deset let Ocenění českých podnikatelek, napadlo mě udělat si analýzu v sektoru
větších firem. My se totiž zaměřujeme na ty malé
a střední. Jako kritérium jsem si stanovila to, co jste
uvedl, tedy alespoň dvě stě milionů korun obratu,
padesát a více zaměstnanců a také, aby to byly firmy, které daní v Česku. A když jsme zjistili, že jich je
okolo třinácti set, řekli jsme si: pojďme udělat něco
pro tyto české mohykány! Vznikl projekt Ocenění
českých lídrů, který je prodlouženou rukou Ocenění
českých podnikatelek, na základě stejných kritérií, ratingu atd. Díky tomu jsme mimo jiné zjistili,
že řada těchto českých firem patří mezi skutečné
lídry nejen v rámci ČR, ale na celém světě. Proto si
myslím, že je důležité před těmito lidmi smeknout
klobouk za to, co dokázali, že to všechno zvládli
a předávají svým dětem a ukazují ostatním, čeho je
možné díky vytrvalé práci dosáhnout. Pro naši zemi
je to nesmírně důležité.

FOTO: archiv
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Přehled vítězek

2008 – 1. ročník
V prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba se uskutečnil historicky první ročník soutěže Česká žena – osobnost
podnikání, jejímž cílem bylo ocenit přínos podnikatelek k rozvoji tuzemského podnikatelského prostředí. Úspěšné
české podnikatelky si převzaly ocenění za první místo ve třech základních kategoriích: Malá, Střední a Velká společnost, které doplňovala speciální kategorie Výjimečná podnikatelka – zde se hodnotí výjimečná podnikatelka
bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších
aspektů její činnosti.
Patronkou prvního ročníku byla Eva Štěpánková, zakladatelka značky RYOR.

Historicky první vítězky Ocenění českých podnikatelek (zleva): Malá společnost – Marči Horová, Chromservis; Cena Výjimečná osobnost –
Irena Ryšavá, RI-STAV; Střední společnost – Karolina Pokorná, Profikon; Velká společnost – Anna Šťastná, CORA úklid.

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2009 – 2. ročník
V tomto roce došlo ke změně názvu projektu na Ocenění českých podnikatelek – OCP. Odborná porota vybírala
vítězky ze 17 podnikatelek, které se dostaly do nejužšího finále.
Patronkou druhého ročníku byla Eliška Hašková Coolidge, majitelka Coolidge Consulting Services.

Vítězky 2. ročníku soutěže (zleva): Výjimečná podnikatelka – PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., Soukromá klinika LOGO, s. r. o.;
Střední společnost – Marta Slánská, MAXIMA REALITY, s. r. o.; Velká společnost – Ing. Helena Mikulínová, Callis Inter, s. r. o.;
Malá společnost – Ing. Jana Erbová, AC-T servis, spol. s. r. o.

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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Přehled vítězek

2010 – 3. ročník
Odborný garant v roce 2010 vybíral z 8878 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 133 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala z 24 finalistek. Poprvé byly
v rámci Ocenění českých podnikatelek předány ceny za první, druhé i třetí místo v každé ze základních kategorií:
Malá, Střední a Velká společnost. A dále bylo ocenění rozšířeno o další speciální kategorii Výjimečný růst firmy.
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve
které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.
Patronkou třetího ročníku byla Ing. Barbora Tachecí, česká manažerka a novinářka působící v českých médiích.

1
2

3

1. místo

Hana Eckertová 1

CLARKSON CZ, s. r. o.

2. místo

Dagmar Prošková

COMÉNIA CONSULT MOST, s. r. o.

3. místo

Mgr. Margarita Špalková

Praktik Papír, s. r. o.

1. místo

Anastazie Skopalová 2

Cosmetics ATOK International, s. r. o.

2. místo

Iveta Kotenová

DAMA, spol. s r. o.

3. místo

Ing. Dagmar Prošková

Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o.

1. místo

Ing. Ivana Šachová 3

SILEX, spol. s r. o.

2. místo

Ing. Kamila Kleiblová

KLEIBLOVÁ, s. r. o.

3. místo

Ing. Ivana Malivojevič

McPartners, s. r. o.

Výjimečná podnikatelka

Jaroslava Rosová

SABBIA, s. r. o.

Výjimečný růst firmy

Lenka Olmrová

Sicar, spol. s r. o.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2011 – 4. ročník
Odborný garant v roce 2011 vybíral z 9894 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 196 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala z 34 finalistek.
Patronkou čtvrtého ročníku byla Dana Bérová, česká podnikatelka, investorka, ředitelka společnosti Gartner.

1
2
3

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

1. místo

Ing. Ilona Klímová 1

2. místo

RNDr. Libuše Bartková

Gymnázium Globe, s. r. o.

3. místo

Mgr. Jana Brabcová

Grafia, s. r. o.

1. místo

Mgr. Pavla Zálešáková 2

TECH–TRADE, s. r. o.

2. místo

Soňa Paveleková

SP – TOP, s. r. o.

3. místo

Ing. Hana Skallová

1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s. r. o.

1. místo

PaedDr. Hana Nováčková 3

IPO – STAR, s. r. o.

2. místo

Ing. Jiřina Hajduková

KOMAS, spol s r. o.

ASPIUS, spol. s r. o.

3. místo nebylo uděleno

Speciální kategorie
Výjimečná podnikatelka

PaedDr. Kateřina Marková

MONADA, spol. s r. o.

Výjimečný růst firmy

Vlasta Jahelková

Základní umělecká škola Melodie, s. r. o.

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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Přehled vítězek

2012 – 5. ročník
Odborný garant v roce 2012 vybíral z 11 321 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 246 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala z 38 finalistek. V tomto
ročníku byla představená nová kategorie, a to Cena za inovativní řešení. Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za
poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.
Patronkou pátého ročníku byla Markéta Šichtařová, významná česká ekonomka, manažerka, podnikatelka
a ředitelka analytického domu Next Finance.

1

2

1. místo

Miroslava Kubatá 1

HEBIOS, s. r. o.

2. místo

Jana Kühnelová

Oculeus, s. r. o.

3. místo

Olga Křehlíková

AUTOKŘEHLÍK, s. r. o.

1. místo

Petra Kovandová 2

KOVANDOVI, s. r. o.

2. místo

Hana Baštýřová

BMKco, s. r. o.

3. místo

Eva Štěpánková

RYOR, a. s.

1. místo

Olga Bunce 3

BRITEX – CZ, s. r. o.

2. místo

Anna Šťastná

CORA MANAGEMENT, s. r. o.

3. místo

Renata Roubínková Baierová

BAIEROVÁ, spol. s r. o.

Výjimečná podnikatelka

Helena Franclová

Centrin CZ, s. r. o.

Výjimečný růst firmy

Jana Márová

PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.

Cena za inovativní řešení

Hana Malurová

ESKON, a. s.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2013 – 6. ročník
Odborný garant v roce 2013 vybíral z 11 885 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 397 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala ze 47 finalistek. Poprvé
se mohly soutěže Ocenění českých podnikatelek – OCP zúčastnit ženy podnikatelky bez ohledu na počet osob,
které zaměstnávají. Rozhodujícím měřítkem pro rozdělení do kategorií byl roční obrat v milionech korun, a zapojit
se tak mohly i úspěšné firmy, které dříve na účast nedosáhly. Zachováno zůstalo pravidlo stoprocentního vlastnictví, českého občanství a doba podnikání minimálně čtyři roky. Průzkum auditora soutěže mezi finalistkami odhalil,
že 40 procent z nich podniká v ryze mužských oborech převážně technického zaměření.
Patronkou šestého ročníku byla Taťána le Moigne, generální ředitelka Google Czech Republic, s. r. o.

1

2
3

1. místo

Eva Hronová 1

REVATECH, s. r. o.

2. místo

Jarmila Mrázková

MOVANA, spol. s r. o.

3. místo

Alena Gergelová

DROGERIE CENTRAL, s. r. o.

1. místo

Alice Štunda 2

Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s. r. o.

2. místo

Miluše Dvorecká

HS Čáslav, s. r. o.

3. místo

Ilona Kejklíčková

Soukromá klinika LOGO, s. r. o.

1. místo

Irena Ryšavá 3

RI-STAV, s. r. o.

2. místo

Alena Drašnarová

E.M.T., spol. s r. o.

3. místo

Marta Slánská

MAXIMA REALITY, s. r. o.

Výjimečná podnikatelka

Renata Klimentová

KM – KOV, s. r. o.

Výjimečný růst firmy

Irena Jelínková

FORCORP GROUP, spol s r. o.

Cena za inovativní řešení

Ivana Pospíšilová

PROBET, s. r. o.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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Přehled vítězek

2014 – 7. ročník
Odborný garant v roce 2014 vybíral z 18 463 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 626 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala z 67 finalistek. Díky
zapojení moderních technologií do rozvoje projektu Ocenění českých podnikatelek se podařilo oslovit s nabídkou
účasti v soutěži rekordní počet podnikatelek. Konečný nárůst podnikatelek zapojených v projektu činil 40 procent. Z průzkumu auditora mezi finalistkami vyplynulo, že stále více podnikatelek se zajímá o expanzi na zahraniční trhy – do dvou let chtělo za hranice Česka vyrazit až 40 procent finalistek.
Patronkou 7. ročníku Ocenění českých podnikatelek byla Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva
a CEO Czech News Center, a. s. (dříve Ringier a Ringier Axel Springer CZ).

1

2

3

1. místo

Taťána Nepustilová 1

TLC – Top Language Centre, s. r. o.

2. místo

Dagmar Žáková

Dag-mar travel, s. r. o.

3. místo

Marie Stránská

EKO-MIL, s. r. o.

1. místo

Margarita Špalková 2

Praktik Papír, s. r. o.

2. místo

Ivana Schmidtová

RECYPLAST CZ, s. r. o.

3. místo

Lenka Doležalová Pavilková

Channel Crossing, s. r. o.

1. místo

Jana Erbová 3

AC-T servis, spol. s r. o.

2. místo

Zdena Heyn Edlová

LUBRICANT, s. r. o.

3. místo

Hana Havriljaková

Levné potraviny, s. r. o.

Výjimečná podnikatelka

Ilona Klímová

ASPIUS, spol. s r. o.

Výjimečný růst firmy

Marie Jírů

Centrum andragogiky, s. r. o.

Cena za inovativní řešení

Taťána Džavíková

AGD PRINT, s. r. o.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2015 – 8. ročník
Odborný garant v roce 2015 vybíral z 17 929 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 649 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala z 86 finalistek. V tomto
roce byly zavedeny další dvě novinky. Poprvé se pořádala série regionálních odborných setkání a druhou byl
neveřejný registr podnikatelek určený pro vzájemné sdílení.
Patronkou 8. ročníku Ocenění českých podnikatelek byla Eva Jiřičná, architektka a spolumajitelka
architektonických studií v Praze i Londýně AI Design.

2

3

1. místo

Lucie Viterová 1

Home Care Promedica, s. r. o.

2. místo

Petra Lauberová

AVIAN-M.Z., s. r. o.

3. místo

Karolina Pokorná

Prokontrol, s. r. o.

1. místo

Ivana Černohorská 2

NC WEGA, spol. s r. o.

2. místo

Olga Hyklová

Advantage Consulting, s. r. o.

3. místo

Jana Kotková

ROMEX, s. r. o.

1. místo

Jaroslava Valová 3

SIKO KOUPELNY, a. s.

2. místo

Iveta Kotenová

DAMA, spol. s r. o.

3. místo

Eva Pešková

Aliaz Ocelové konstrukce s. r. o.

Výjimečná podnikatelka

Pavla Čechová Švepešová

Stroom Dub, o. p. s.

Výjimečný růst firmy

Eva Vejšická

ELRON CZ, s. r. o.

Cena za inovativní řešení

Terézia Svátová

TEREZIA COMPANY, s. r. o.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2016 – 9. ročník
Odborný garant v roce 2016 vybíral z 17 887 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 720 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala ze 103 finalistek.
Patronkou 9. ročníku Ocenění českých podnikatelek byla doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.,
docentka klinické psychologie a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci.

3
1

1. místo

Květoslava Havlínová 1

Virteco, s. r. o.

2. místo

Dana Hrabáková

Chalk, spol. s r. o.

3. místo

Ludmila Žižková

ZIDENTA, s. r. o.

1. místo

Stanislava Heritesová Weigelová 2

Westrans Děčín, s. r. o.

2. místo

Iva Rychecká

Brotrans, s. r. o.

3. místo

Martina Kyselková

Kv.Řezáč, s. r. o.

1. místo

Marta Nováková 3

U & SLUNO, a. s.

2. místo

Renata Roubínková Baierová

BAIEROVÁ, spol. s r. o.

3. místo

Eva Štěpánková

RYOR, a. s.

Výjimečná podnikatelka

Diana Rysková

MEDIROL, s. r. o.

Výjimečný růst firmy

Helena Mikulínová

Callis Inter, s. r. o.

Cena za inovativní řešení

Mgr. Jarmila Podhorná

Naděje

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti

2

27

2017 – 10. ročník
V jubilejním 10. ročníku odborný garant vybíral z 23 650 potenciálních kandidátek, z nich bylo na základě ratingu
nominováno 938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ve finále se vybíralo ze 115 finalistek. Poprvé si jedna z finalistek odnesla Cenu za digitální transformaci. V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak
české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání
vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život nebo že zlepšují své procesy
a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing) či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytvářejí zcela nové produkty a služby.
Patronkou jubilejního ročníku byla Věra Komárová, ředitelka pro strategii a vývoj společnosti Dermacol.

2

3

1

1. místo

Eva Hronová 1

REVATECH, s. r. o.

2. místo

Jana Brabcová

Grafia, spol. s r. o.

3. místo

Jana Ševčíková

TURPRESS, spol. s r. o.

1. místo

Zdenka Homolová 2

NEREZ CIDLINA, s. r. o.

2. místo

Anna Krčmářová

Lamatex, s. r. o.

3. místo

Michaela Švorcová

1. Aromaterapeutická KH, a. s.

1. místo

Lucie Tomášková 3

LT Sezam, s. r. o.

2. místo

Marči Horová

Chromservis, s. r. o.

3. místo

Olga Bunce

BRITEX-CZ, s. r. o.

Výjimečná podnikatelka

Darina Vodrážková

DAQUAS, s. r. o.

Výjimečný růst firmy

Sylva Jílková

TERMSTAV, s. r. o.

Cena za inovativní řešení

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS, s. r. o.

Cena za digitální transformaci

Michaela Povýšilová

TECHNOAQUA, s. r. o.

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

Speciální kategorie

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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2018 – 11. ročník
Odborný garant v roce 2018 vybíral z 28 535 společností, které odpovídaly kritériím soutěže. Z nich bylo nominováno 1062 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a následně porota vybírala ze 120 finalistek. Pokud
se podíváme na základní statistické údaje, můžeme říci, že více než 70 procent finalistek OCP 2018 působí na
trhu déle než deset let a čtvrtina finalistek v hlavním městě Praha. Více než deset procent má sídlo v Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském kraji.
Patronkou 11. ročníku byla Simona Kijonková, zakladatelka společnosti Zásilkovna a CEO holdingu Packeta.

1

2

3

Malá společnost

Střední společnost

Velká společnost

1. místo

Pavla Polišenská 1

Ice Café

2. místo

Hana Raková

Esthé-Klinika estetické medicíny, a. s.

3. místo

Olga Landová

Market Point CZ, s. r. o.

1. místo

Ilona Kalová 2

Kala Trans

2. místo

Eva Domenici

Aquastyl International, s. r. o.

3. místo

Renata Kobzová

ADI interiér, s. r. o.

1. místo

Zdeňka Heyn Edlová 3

Lubricant

2. místo

Olga Kupec

Abydos, s. r. o.

3. místo

Irena Hrnčířová

KTA technika, s. r. o.

Speciální kategorie
Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka

Kateřina Šrámková

Zámek Loučeň, a. s.

Cena za výjimečný růst firmy – pod patronací Mastercard

Petra Plemlová

unuodesign, s. r. o.

Cena za inovativní řešení – pod patronací České pojišťovny

Eva Komárková

In-Eko Team, s. r. o.

Cena za digitální transformaci – pod patronací Microsoft

Petra Plemlová

unuodesign, s. r. o.

Archivní fotografie – výsledky se vztahují k uvedenému roku a nezohledňují následný vývoj či změny ve vlastnictví firmy či její činnosti
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#chcivedetvic

europredplatne.cz
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Století žen
Třicet let svobodného Česka přineslo
i obrovské příležitosti pro uplatnění žen.
A jejich role v politice i byznysu bude růst

Jiří Zatloukal • zatloukal@mf.cz

V Evropě je letošní rok přelomový. Do čela Evropské komise na nejdůležitější post v evropské
byrokracii vůbec poprvé nastoupí žena – německá
politička Ursula von der Leyenová. Žena povede
poprvé i Evropskou centrální banku – z Mezinárodního měnového fondu do ní zamíří Francouzka
Christine Lagardeová. V sousedním Slovensku začala úřadovat první prezidentka Zuzana Čaputová.
Řeklo by se nic zvláštního, když i v tradicionalistickém Rusku vede od roku 2013 centrální banku ženská
guvernérka Elvira Nabiullinová. Nicméně tyto šarády
na nejvyšších postech vypovídají o širších společenských změnách, které se nevyhnuly ani Česku.
Přebírají kontrolu
Od roku 1989 se role žen v tuzemské politice i byznysu radikálně změnila. „V devadesátých letech
byla žena ve vyšší pozici divný úkaz. Společenské
role byly jasně rozdané, muži neradi připouštěli, že
by jim mohla šéfovat žena, a převzít péči o děti či
domácnost považovali za potupu. Dnes se role prolínají, muži běžně respektují ženu ve vedoucí pozici
a ochotně se zapojují do výchovy dětí,“ hodnotí
změny Vladimíra Glatzová, která před pětadvaceti
lety zakládala vlastní advokátní kancelář (více viz
rozhovor na str. 32–33).
Podobný vývoj vidíme i v českém parlamentu,
kde v devadesátých letech seděla necelá šestina
žen, dnes je to téměř čtvrtina. Ještě dynamičtější
vývoj je v byznysu, kde za poslední rok přibývalo
podnikatelek desetkrát rychleji než podnikatelů.
„Ženy budou v příštích dekádách postupně přebírat
kontrolu nad byznysem. Začíná se zcela zřetelně
projevovat, že jejich přirozené vlastnosti jsou jako
šité na míru požadavkům moderního obchodu. Jsou
odolné, netrpí sebestředností a dokážou daleko
lépe vyhodnocovat riziko,“ věští budoucnost žen
ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zrovnoprávňování pozoruje i jedna z nejvýše
postavených českých manažerek Vladimíra Papirnik, která je od roku 2012 členkou vedení belgické
finanční skupiny KBC (matka tuzemské ČSOB). „Je
to lepší než dřív. Když jsem nastoupila do KBC, byly
jsme ve vedení jen dvě ze šestnácti. Dnes jsme
čtyři. Jde to správným směrem,“ směje se Papirnik,
kterou týdeník Euro oslovil, aby zhodnotila, jakým
vývojem prošlo postavení žen v byznysu a společnosti za posledních třicet let.
Papirnik odešla s rodiči z tehdejšího Československa po příchodu Sovětů ve 13 letech, nejprve do
Rakouska a po roce do Spojených států. V Chicagu
začala studovat německou literaturu, pak se ale
přeorientovala na právo. Brzy se vypracovala na
partnerku advokátní kanceláře Hopkins & Sutter.
Na konci roku 1995 se vrátila do Česka, kde se
zanedlouho ujala řízení místní pobočky velké právní
kanceláře Squire, Sanders & Dempsey (později
přejmenované na Squire Patton Boggs).
Negativní genderovou zkušenost zažila ještě
v Americe. „Když jsem přišla na jednání těhotná,
mám tři děti, vůbec nečekali, že by ze mě mohlo
vypadnout něco chytrého. Bylo to do očí bijící. Obraceli se na mého kolegu, který byl mladší,“ vypráví
Papirnik, která se snažila nevýhodnou situaci využít
ve svůj prospěch podle amerického rčení: Když
dostanete citrony, udělejte si z nich limonádu. V tuzemsku měla naopak kvůli zkušenostem i svému
americkému pasu výsadní postavení. „Mohla jsem
říct to samé, co kolega, který byl Čech. Ale když
jsem to řekla já, tak to klienti brali, zatímco u něho
nikoli,“ dodává Papirnik.
Ženy a knedlíky
V Česku podle ní ženám v kariérním postupu
brání paradoxně štědrý sociální systém pro matky
s dětmi. „Jsou obory, kde nechtějí mladé ženy brát,
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Když jsem přišla
na jednání těhotná,
vůbec nečekali,
že by ze mě mohlo
vypadnout něco
chytrého.
protože vidí, že půjdou na mateřskou a do návratu
jim musí držet místo. Já jsem samozřejmě pro to,
abychom měly děti, ale myslím, že je možné to
zkombinovat,“ uvažuje Papirnik.
Sociální tlak podle ní vede i k tomu, že se ženy
bojí být ctižádostivé. „Já si přitom nemyslím, že
ambice je špatná věc. V Česku se na to tak trošku
díváme. Máma, která má ambice a chce zvládnout
více věcí, není dobrá máma,“ dodává. Nicméně
i v tuzemsku vznikají kluby, kde se mohou ženy
scházet a vyměňovat si zkušenosti podobně jako
muži v hospodách a barech. Existují možnosti ženského koučingu, kde je možné probírat běžné věci:
když je šéf problematický, jak si říct o vyšší mzdu,
jak něco prezentovat atd. „Nebavíme se jen o tom,
jak uvařit knedlíky,“ směje se Papirnik.
Proto vítá i kvóty za rovné obsazení žen a mužů,
které jinak budí rozporuplné reakce. Narušují podle
ní zaběhnutý systém, kdy si lidé vybírají ke spolupráci typy sobě podobné (tj. muže) a nic je nenutí
spolupracovat s kandidátem s odlišným backgroundem. Nedávno přitom například společnost McKinsey ve své studii tvrdila, že firmy zaměstnávající
více žen ve vedoucích pozicích mají o pětinu vyšší
pravděpodobnost nadprůměrných zisků.
Nicméně praxe ukazuje, že kvóty mají i výrazně
negativní efekty a mohou vést k nepřímé degradaci
žen, zejména pak těch schopných. „Když jsem se
s ženami ve vedeních firem setkávala ve Spojených státech v prvních letech po převratu, často
se právě zdůrazňovalo, kolik jich ve firmách je. Ale
pak v soukromí – již trochu mimo pódium – mě
upozorňovaly: Ale já jsem toto postavení získala
pro svoje schopnosti, ne proto, že jsem žena nebo
černoška atd.“, komentuje socioložka Jiřina Šiklová.
Podle ní to platí o kvótách ve všech oborech. Jsou
vhodné pro začátek, aby se překonaly předsudky
a veřejnost si na novou myšlenku zvykla a viděla ve

vysokých pozicích představitele určité minority, ale
pak je nutné je opustit.
Podobný přístup zastává i Katarína Kohlmayer,
členka vedení skupiny KKCG jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka. Její kariéra je příběhem
pomalého vzestupu do horních pater manažerského
světa. Po revoluci dokončila ekonomickou školu
v Bratislavě a začala pracovat pro Czech and Slovak
Enterprise Fund. Zlom přišel, když se v roce 1993
přihlásila na Harvard Business School. „Úplně to
změnilo můj život. Byla jsem jedna z prvních v regionu, která se tam vůbec hlásila,“ vypráví Kohlmayer.
Agresivní obor
Následovala práce v americké bance Morgan
Stanley, kde zůstala patnáct let. Začínala v londýnské pobočce a končila jako výkonná ředitelka, kdy
měla na starost Rusko a země bývalého sovětského
bloku. „Žen je v investičním bankovnictví pořád
ještě málo. Mohlo by jich být víc, ale je to práce,
kterou není každá žena ochotna dělat. Pracujete
často do čtvrté hodiny ranní, o víkendech a muži
jsou mnohem ochotnější takto nárazově pracovat,“
říká dnes.
Kohlmayer, která dosud bydlí s dětmi a manželem novinářem v Londýně, zlákalo kouzlo
investičního bankovnictví už na Harvardu. „Když
jsem seděla ve třídě, uměli se kolegové, kteří byli
předtím analytici v investičním bankovnictví, tak
dobře vyjadřovat, že jsem si řekla, že se to musím
naučit,“ popisuje svou volbu. Postupně se prosadila
v typicky mužském oboru, který dává příležitosti
sebevědomým lidem. „V Morgan Stanley bylo žen
pod dvacet procent, ale neměla jsem nikdy pocit,
že bych byla znevýhodněná. Znevýhodněná jsem
byla možná sama sebou,“ říká s tím, že při nabízení
poradenství při akvizicích musí člověk prodat především své znalosti a schopnosti.
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Postupně pracovala na skutečně velkých transakcích v řádech miliard dolarů, zejména v Rusku.
V Rusku se podílela například na transakci PepsiCo, která kupovala ruského výrobce džusů a mléčných produktů Wimm-Bill-Dann za 3,8 miliardy
dolarů. Pomáhala na burzu uvádět akcie ocelárny
Evraz, těžaře Mechel či průmyslové skupiny MHP.
A i když si služby její banky v Rusku, Kazachstánu i na Ukrajině najímali nejbohatší oligarchové,
zůstává při zemi. „Ono se to zdá veliké, nicméně ta
práce je stejná, i když je to obchodní případ za osm
miliard nebo za pár stovek tisíc dolarů,“ usmívá se.
Investiční bankovnictví je velmi agresivní obor,
v němž se vydělává hodně peněz. A právě při jejich
rozdělování vznikají největší třenice. „Když se ohlédnu za tím, jak jsem postupovala kariérně, a na to,
když se například dělily bonusy, zda to bylo férové,
či neférové, musím uznat, že hodně věcí byla také
moje chyba. Pro ženu je možná těžší praštit pěstí do
stolu a říct: Přinesla jsem tento byznys!“ říká. V roce
2014 pak přesedlala z poradenské strany na stranu
investora a jako finanční ředitelka skupiny KKCG
se momentálně podílí na pokusu o navýšení podílu
v řecké loterijní společnosti OPAP.
Příběhy žen-manažerek ukazují, že je možné se
prosadit i v oborech, které tradičně ovládají hlavně
muži. Takže i přestože v žebříčku stovky nejbohatších Čechů v současnosti není ani jedna selfmadewoman, se tato situace v budoucnu zřejmě výrazně
změní.

Ono se to zdá veliké,
nicméně ta práce
je stejná, i když
je to obchodní
případ za osm
miliard nebo
za pár stovek
tisíc dolarů.
Katarína Kohlmayer,
členka vedení
skupiny KKCG

Nezajímá je moc
Ženám peníze ani
úspěch na atraktivitě
rozhodně nepřidají,
často jim naopak
komplikují vztahy,
říká právnička
Vladimíra Glatzová
Jiří Zatloukal • zatloukal@mf.cz

Ve vztahu k ženám Češi urazili za posledních třicet
let velký kus cesty. „Dvojsmyslné narážky byly
součástí kultury, v níž jsem vyrůstala, a nijak mě
nestresovaly, vnímala jsem je jako normu a přirozený projev zájmu. V Londýně mi naopak spíš chyběly
a celé to prostředí mi přišlo sterilní,“ říká advokátka
Vladimíra Glatzová, podle které se postavení žen ve
společnosti dnes výrazně zlepšilo.
► Mají v Česku ženy a muži stejné pracovní
příležitosti?
◄ Z nepoměru zastoupení žen ve vyšších pozicích
či v politice je jasné, že nemají. Určitou roli v tom
hraje diskriminace ze strany zaměstnavatelů.
O příležitosti věnovat se kariéře ale samozřejmě
přicházejí ženy hlavně kvůli rodině.
Mnohé ženy nechtějí věnovat kariéře tolik času
a energie jako muži, protože smysl života a seberealizaci nacházejí v rodině. Ženy navíc nemají
takovou potřebu získat moc a peníze jako muži.
Muže posouvá úspěch na společenském žebříčku správným směrem a zvyšuje jejich atraktivitu.
Ženám peníze ani úspěch na atraktivitě rozhodně
nepřidají, často jim naopak komplikují vztahy.
► Jaký je poměr žen a mužů ve vaší kanceláři
Glatzová & Co.?
◄ To je dobrý příklad. Nábor mám na starost já
a z diskriminace žen mě asi nikdo nepodezírá.
Přesto je u nás z pětačtyřiceti právníků pouze třetina žen a ze sedmi partnerů jsem jedinou ženou.
Podobně je tomu v jiných předních advokátních
kancelářích v Česku i ve světě. Absolventek práv
je přitom v tuzemsku víc než absolventů. Ženy se
ale do špičkové advokacie nehrnou, a i když uspějí,
časem si většinou najdou méně náročné místo.
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► Začínala jste v 90. letech na stážích ve
Frankfurtu, Paříži a Londýně s malými dětmi.
Když jste se vrátila do Česka, pozorovala jste
nějaké rozdíly, jak se klienti či obchodní partneři
chovají k ženám?
◄ Po profesní stránce jsem problém s respektem
neměla ani v cizině, ani doma. Rozdíl jsem vnímala
pouze na úrovni korektnosti. Dvojsmyslné narážky
byly součástí kultury, v níž jsem vyrůstala, a nijak
mě nestresovaly, vnímala jsem je jako normu a při-

rozený projev zájmu. V Londýně mi naopak spíš
chyběly a celé to prostředí mi přišlo sterilní.
Zpětně si ale uvědomuji, že si u nás v té době
řada mužů osobovala právo komunikovat se ženami
způsobem, který je urážel. Kultura se výrazně
změnila a je dobře, že společnost hledá novou
rovnováhu.
► Měla jste někdy osobně pocit, že jste jako
žena, která je šéfkou právní kanceláře, v něčem
oproti mužům znevýhodněna?
◄ Svět byznysu ovládají muži. Pro muže je přirozenější nechat se zastupovat advokátem než advokátkou. Při výběru spolupracovníků podvědomě
uplatňujeme stejná kritéria jako při výběru přátel
– pracujeme rádi se sobě podobnými. S advokátem
se můžou klienti sblížit, zajít spolu na pivo, na
sport… Já si klienty musím získávat výhradně profesními kvalitami.
Ale být ženou je občas v mé profesi výhodou.
Muži se mezi sebou často poměřují, se mnou se
poměřovat nepotřebují a já s nimi také ne. Mám
několik věrných klientů, kteří nesnášejí právníky,
ale se mnou vycházejí skvěle, protože mezi námi
nedochází ke střetům.
► Má smysl dělat na úrovni Evropské unie či
státu nějaké pobídky, aby bylo rovné zastoupení
žen a mužů ve vedení firem, úřadů či politice?
◄ Žen v politice i vedení firem je málo a je to škoda. Nejsem příznivcem kvót, a když je před časem
zavedli v Norsku, byla jsem proti. S odstupem času
si ale myslím, že někdy se věci bez podobných
opatření neposunou a že to nakonec byl krok správným směrem. Minimálně to vyvolalo vlnu diskusí,
které samy o sobě ovlivnily atmosféru ve společnosti a otevřely ženám dveře.
Vhodnou pobídkou je vytvořit dostatek předškolních zařízení. Ta u nás zoufale chybějí a nutí
řadu žen zůstávat s každým dítětem doma tři roky.
To je sice ideální pro děti, ale zásadně to omezuje
pracovní příležitosti žen i porodnost.

INZERCE ▼A191003735

Buď chytrý, žij v síti
Networking získává mezi
českými podnikateli na
popularitě. A není se
čemu divit. Internet,
sociální sítě ani placená
databáze firemních kontaktů jen tak nenahradí
osobní vztahy a doporučení. Pokud si chcete
rozšířit síť kontaktů, najít
spolehlivého dodavatele
služeb nebo naopak představit produkt širokému
okruhu podnikatelů,
určitě navštivte některou

z akcí Podnikatelského
klubu Smart Network.
Nesporným přínosem
je kromě kontaktů a obchodu i inspirace. Lidé
z jiných oborů, různého
věku či s odlišnými zkušenostmi používají jiné
nástroje, kanály a mají
jiný pohled. A ten s vámi
na schůzkách sdílejí.
Setkávat se nyní můžete
již v sedmi městech České republiky a brzy i na
Slovensku.
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Garance účastníků

15 až 20 účastníků na každé akci

Networking

1 hodina vyčleněná pouze na
networking

Různá města v ČR

Možnost návštěvy akce a setkání
s podnikateli v různých městech ČR

Účast bez členství

Možnost účastnit se akcí i bez
členství

Různé typy akcí

Například business rána, obědy, večery, CEO KLUB, vzdělávací akce aj.

Žádná exkluzivita oboru
Na akci můžete sdílet zkušenosti
i s podnikateli ze stejného oboru

O aktuálně pořádaných akcích Smart Network se více dočtete na stránkách www.smart-network.cz
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Kateřina Šrámková

Učit se nové věci je pro mě adrenalin
Před skoro dvaceti lety si neplánovaně
pořídila zámek Loučeň a stala se z ní
zámecká paní

Martin Zika • zika@mf.cz

Ačkoli nikdy předtím nic podobného nedělala ani
se o to nezajímala, její podnikání je jednoznačně
úspěšné. Zámek patří v tuzemsku k těm nejnavštěvovanějším a svým inovativním přístupem a pestrým programem se od mnoha jiných dost odlišuje.
► Byť jste to už několikrát vysvětlovala, rád
bych se vás znova zeptal na vaše podnikatelské
začátky. Chápu, že vás při návštěvě Loučně
zámek a místo jako takové mimořádně zaujaly.
Ale zdá se mi, že to má k rozhodnutí zámek
koupit a začít ho provozovat přece jen pořád
docela daleko. Navíc, jak jste sama řekla, jste
se nikdy nezajímala o historii ani o cestovní
ruch, dělala jste něco úplně jiného. Co vás tedy
opravdu přesvědčilo, abyste se do toho pustila?
◄ Jednak platí, že genius loci, tedy duch toho
místa a jeho atmosféra, byly pro mě a pořád jsou
doslova neodolatelné. Ale zároveň je třeba si
uvědomit, že jsme se rozhodli do toho jít v době,
která nabízela spoustu příležitostí, bylo to první desetiletí po sametové revoluci. Neustále se
dělo něco nového, z generačního hlediska to bylo
období, kdy přijímat nečekané výzvy bylo doslova
na denním pořádku. A dnes, po pětadvaceti letech,
znám spoustu dalších příběhů, kdy současní majitelé firem v oboru, v němž jsou úspěšní, původně
podnikat neplánovali. Myslím, že to je to pro konec
devadesátých let typické.
► Většina věcí pro vás na začátku byla úplně
nová, takže ke zvládnutí provozu zámku vám asi
nestačily schopnosti a předchozí manažerské
zkušenosti. Jak to tedy tenkrát probíhalo?
◄ Všechno jsme dělali metodou pokus omyl,
osvojovali si nové věci za pochodu. Jsem učenlivý
člověk, kterého baví nové věci, ráda zjišťuji něco, co
jsem do té doby neznala, je to pro mě svým způ-

sobem adrenalin. Abych vám to demonstrovala na
konkrétním příkladu: nedávno mě během dovolené v Rumunsku nesmírně zaujala informace, že
v Sedmihradsku, v dobách, než se toto území stalo
římskou provincií, žila vyspělá civilizace. Kdybych
jen trochu mohla, začnu se učit rumunsky a vyrazím tam zjistit více, protože mě to velice zajímá.
► Vzpomenete si, co pro vás tehdy bylo
nejtěžší?
◄ Rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Ale také nemůžu říct, že bychom narazili
na něco mimořádně obtížného, ve smyslu administrativních potíží, třeba nějaký boj s památkáři,
o kterém se často mluví. My jsme takové problémy nezaznamenali. Určitě jsme měli velké štěstí
na lidi. Samozřejmě byly okamžiky, kdy nám věci
nevycházely, například v úplně první fázi se nám
nedařilo získat vhodné financování. Tak jsme prostě hledali tak dlouho, až to vyšlo. Celkově můžu
říct, že nám byl osud příznivý, a já jsem za to velmi
vděčná.
► Zaujalo mě, že jste kromě jiného pracovala
i na stavbě jako projektový manažer. Jak k tomu
došlo a jak jste se v té roli cítila?
◄ Projektový manažer, s nímž jsme byli domluveni
rok dopředu, dostal těsně před začátkem stavby
nabídku na dlouhodobější práci. Neměli jsme už
čas shánět někoho jiného, a protože jsem na VŠE
studovala v rámci své specializace také projektový
management, šla jsem do toho. Navíc jsem vždy
měla pocit, že mojí rolí je dosadit lidi na správné
pozice a koordinovat jejich činnost, tedy kontrolovat termíny, úkoly atd. Jsem přesvědčena, že není
nutné dané problematice do hloubky rozumět, ale
potřebuji vědět, že jsou činnosti dobře rozdělené,
vše běží a cíle se plní.

FOTO: Martin Kubica
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Kateřina Šrámková

► Prý jste si všechno do detailů spočítala
a díky tomu jste dokázala udržet náklady nízko.
Stavba se stomilionovým rozpočtem byla díky
tomu jednak dokončena v termínu, a navíc
se čtyřprocentní úsporou oproti původnímu
rozpočtu.
◄ Cílem nebylo ušetřit, ale nepřešvihnout rozpočet. Že během rekonstrukce obvykle vyplave něco,
s čím se nepočítalo, to je téměř jistota. Takže když
mi stavitelé nosili seznamy víceprací, začala jsem
je škrtat a neustále se ptala, jestli je toto všechno
opravdu nutné udělat. Věděla jsem, že moje týdenní bilance musí být nula nebo minus. Navíc nám
štěstí přálo i tady, pracovníci našeho dodavatele,
firmy Skanska, byli myslím rádi, že dělají právě tuto
zakázku. Byla to pro ně nemovitost s příběhem,
něco jiného než ostatní stavby. Všechno krásně
vyšlo, převzali jsme dílo v termínu, a když jsme pak
po skončení stavby uspořádali závěrečný večírek,
nechala jsem jim udělat trička s jejich firemním
logem a se sloganem: „Nestavíme vzdušné zámky,
postavili jsme zámek Loučeň.“ Musím říct, že ředitel divize byl poměrně dojatý.
► Před časem jste řekla, že jste se po skončení
rekonstrukce původně chtěla vrátit do Prahy
ke kancelářské práci, ale nedokázala jste se už
odpoutat.
◄ Ano, měla jsem za to, že moje „krizové řízení“
skončilo tím, že jsme dokončili stavbu a zahájili provoz. Protože jsem k řízení hotelu či zámku neměla
žádné vzdělání ani zkušenosti, počítala jsem s tím,
že si postupně najdeme kompetentní manažery.
A já že budu kontrolovat, jestli dochází k plnění
vize, strategie, finančních plánů atd. Tyto klíčové
lidi jsme opravdu na začátku měli. Jenže do tří
měsíců jedna manažerka neplánovaně otěhotněla
a člověk, který měl být ředitelem hotelu, se ukázal
jako nepoužitelný v českém prostředí. Takže mi
nezbylo nic jiného, než abych to zase začala řešit
sama. Tím jsem se od své původní profese hodně
vzdálila, nezbyl mi na ni čas. Ale nikdy jsem toho
nelitovala.
► Uvedla jste také, že vnímáte jako svůj úkol
zachovat Loučeň pro další generace. Proč?
◄ Existuje celá řada budov, které v době, kdy
vznikly, byly krásné. Ale pak přišlo období, kdy
přestaly být využívané. A já bych chtěla, aby ti, kdo
v naší zemi budou žít třeba za pět set let, měli k dispozici hmatatelnou stopu současné doby. Proto se
o ty budovy někdo musí starat už dnes.
► Proč to považujete za důležité?
◄ Přijde mi správné, aby se věci, které vznikly, zbytečně neničily či nezahazovaly. Nejsem žádný zapálený ekolog, ale fakt, že se spousta produktů záhy
vyhodí, mi vadí. A se zámkem to vnímám stejně.
Když budova vznikla, má tu být, člověk ji potřeboval,
tak pro ni pojďme najít využití, aby mohla fungovat
dál. Krásné a významné stavby, jako je třeba Národní divadlo, tu snad budou fungovat dál z podstaty,
ale vesnická sídla jsou v tomto směru ohrožená.

► Sledujete, co se ve vaší oblasti děje v Evropě
a může to pro vás být inspirace?
◄ Když jsme kdysi v začátcích hledali ten nejvhodnější koncept, snažili jsme se objevit místa,
kde by bylo možné inspiraci načerpat. Zjistili
jsme ovšem, že Česká republika je velmoc, máme
u nás velké množství památek na počet obyvatel.
Národní památkový ústav je navíc lídrem v tomto
odvětví a zavedl zde tradici klasických prohlídkových okruhů s vyprávěním živého průvodce. Když
v 50. letech minulého století probíhalo znárodnění, tak podle mě přes veškerá negativa přistoupili
k památkovému fondu v podstatě dobře. V objektech se zachovaly původní interiéry a vybavení,
zatímco v cizině jsou často prázdné a duch místa
tím jednoznačně trpí.
► To znamená, že v zahraničí příliš podnětů
není?
◄ Až tolik ne, i protože tam funguje jiný systém
než u nás. Prohlídky probíhají bez průvodce, lidé
chodí sami jen s audioprůvodcem či s papírem.
Jejich vjemy jsou tedy téměř výhradně vizuální,
nemají živé mluvené slovo. A zkuste jít do divadla
a přečíst si hru z papíru, bez herců, to prostě není
zážitek. Pokud jde o inspiraci, vlastně až letos jsem
objevila objekt, od kterého bychom se ještě měli
čemu naučit. Je to britské panství Waddesdon,
které spravuje nadace rodu Rothschildů. Byla jsem
prohlídkou místa doslova fascinovaná, protože
dělají spoustu věcí jako my. Takže jsem se tam
procházela a pořád přemýšlela, jak jsme mohli přijít
na stejné věci jako oni.
► Jak se vám v Česku podniká?
◄ Faktem je, že stále narůstá množství administrativy. Určitě by bylo lepší a jednodušší, kdyby se to
vrátilo na úroveň jako před dvaceti lety. Nemůžu ale
říct, že se mi podniká špatně. Naopak, podniká se
mi dobře, ovšem jen do té doby, než se začne strašit finanční krizí. V roce 2008 jsme citelně vnímali,
když v médiích začali říkat, že přišla krize. Byznys
rychle klesl na polovinu. Byla jsem ráda, že jsme to
vůbec ustáli, bylo to hodně složité. A teď je to tady
zase. Nechápu, proč se o tom pořád mluví a lidé
jsou zbytečně strašeni. Jak jsem se dozvěděla,
například v Polsku nepocítili ekonomickou krizi od
roku 1992. Takže je vidět, že to určitě jde.
► Jaké máte se zámkem další plány?
◄ Aktuálně se začínáme chystat na Vánoce, objevili jsme způsob, jak je udělat krásnější. Plánujeme
toho ale mnohem víc, například bych chtěla vydat
knížku o loučeňském zámku. Měla by obsahovat
jak jeho historii, tak i přidanou hodnotu v podobě
naší přítomnosti. Také přemýšlím o tom, co vylepšit
v zámeckém parku. Myslím, že nám tam v letních
měsících citelně chybí vodní prvek. Na zimu se
zase těším, že pořídíme nové večerní osvětlení,
abychom v okolí zámku po setmění mohli využívat
světelné efekty. Chceme promítat světelnou architekturu na budovy a stromy. Bude to působit tak,
jako kdyby na návštěvníky promlouvaly.

FOTO: Martin Kubica
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Eva Dokoupilová
jednatelka, vedoucí lékařka, Medical Plus

V roce 1989 byla promována lékařkou. Eva Dokoupilová poté absolvovala I. atestaci z vnitřního
lékařství a také II. atestaci z revmatologie. A pak
přišel důležitý rok 2003, kdy v Uherském Hradišti
založila privátní revmatologickou praxi. Zpočátku
v ordinaci působila ona jako lékařka a s ní zdravotní sestra. Jenže během dvou let se praxe rozrostla
a ambulance začala pracovat s biologickými léky.
Paní Dokoupilová pak uzavřela zvláštní smlouvu
se zdravotními pojišťovnami a v roce 2006 přešla
z OSVČ na právnickou osobu Medical Plus s. r. o.
Byznys se rozjížděl stále víc, a tak v roce 2013
ambulanci přestěhovali do nových prostor.
Od té doby provozuje Eva Dokoupilová se
svým týmem ambulantní revmatologickou
a osteologickou kliniku, kde je zaměstnáno
několik odborných lékařů. Získala také akreditaci
Ministerstva zdravotnictví ČR pro další vzdělávání
lékařů v oboru revmatologie a od roku 2014 je
jako první lékař v ČR držitelkou osvědčení pro
léčbu konopím k léčebnému použití. V současné
době se konopím léčí několik desítek pacientů
s revmatologickými nemocemi. Ambulantní
klinika Medical Plus dnes poskytuje odbornou
revmatologickou a osteologickou péči více než
15 tisícům pacientů a jeho šéfová ve svém oboru
také intenzivně publikuje a přednáší.

Za nejdůležitější z hlediska svého podnikání
považuje rozhodnutí, které udělala v roce 2003.
„V té době vznikaly privátní ambulance velmi
pomalu,“ vzpomíná Eva Dokoupilová. „V začátcích
jsem cítila dost velkou nejistotu, zda obstojím
v tom, co mohu pacientům nabídnout, jestli
vydělám na režie, splátky, mzdu sestry a všechny
další náklady. Také jsem přemýšlela, zda budu mít
čas na další vzdělání, osobní rozvoj, rodinu atd.
Zkrátka nebylo to lehké rozhodnutí,“ vzpomíná
Eva Dokoupilová.
Do budoucnosti nahlíží s opatrností a říká, že
rozvoj firmy musí plánovat především s ohledem
na stávající situaci ve zdravotnictví. A poukazuje
na velký problém nedostatku kvalifikovaných
pracovníků, především lékařů. „Mladé lékaře po
promoci čeká dlouhá cesta k odbornosti, musejí prostě ve svém doktorském životě nejprve
nasbírat zkušenosti v praxi, absolvovat povinnou
přípravu před atestací, což trvá roky,“ konstatuje
Eva Dokoupilová. „To je důvod, proč mohu rozvoj
firmy plánovat až tehdy, když budu mít vhodné
pokračovatele a nástupce,“ uzavírá.
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Eva Domenici
majitelka, Aquastyl International

Po studiu na pražské VŠE odjela Eva Domenici
v roce 1991 na čtyři roky do Spojených států. Po
návratu se jednak pod vlivem svého otce, který
tehdy vlastnil stavební firmu, a také pod vlivem
rozvoje podnikání v Česku obecně rozhodla na
Kladně otevřít koupelnové studio. Podařilo se to
v roce 1996 a už o dva roky později začala fungovat druhá prodejna v Praze.
Od začátku podnikala jako fyzická osoba,
ovšem v roce 2001 založila Aquastyl International
a od té doby pokračuje jako společnost s ručením omezeným. Pražskou prodejnu ovšem byla
v roce 2003 po narození dvojčat nucena zavřít.
Jednak kvůli nedostatku času a také problémům
se sháněním spolehlivých a technicky vzdělaných zaměstnanců, kteří by zároveň byli kvalitními prodejci.
Firmě se nicméně dařilo, její pracovníci navrhli a zrealizovali velké množství koupelen pro
soukromé zákazníky. Společnost se také podílela
na velkých developerských projektech bytových
domů, dodávala kompletní vybavení koupelen do
několika hotelů a wellness center, získala rovněž
několik oborových ocenění.
„Za zásadní krok ve svém podnikání považuji
rozhodnutí začít se od začátku specializovat
na luxusní zboží, což v té době bylo na mimo-

pražskou prodejnu dost neobvyklé,“ říká Eva
Domenici. Důležité bylo také pozdější postavení
nové prodejny, která byla moderní a větší než ta
první. „Úspěchu bychom nedosáhli bez mých
zaměstnanců, kteří už u mě pracují dlouhá léta.
Jsou v našem oboru velmi vzdělaní, zároveň jsou
kvalitními prodejci a dokážou být ke klientům
velmi přátelští,“ doplňuje s tím, že za největší podnikatelskou výzvu, se kterou se musela
vypořádat, považuje skloubení rodinného života
s podnikáním.
Eva Domenici se snaží stále držet vysoký
standard prodeje, kvalitu servisu a zboží. S tím
souvisejí i hodnoty, na nichž staví svůj byznys.
„Nelhat, nekrást, nepodvádět. Chci, aby naši
klienti byli opravdu spokojení a doporučovali nás
dále,“ uzavírá Eva Domenici.
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Mgr. Ladislava Fialová
majitelka, jednatelka, senior konzultant,
Altro Management Consultants, s. r. o.

Personální poradenství se jí stalo osudem. Hned
po ukončení studia psychologie na Univerzitě
Karlově začala Ladislava Fialová pracovat v nadnárodní FMCG společnosti jako specialistka
lidských zdrojů. A postupně začala zjišťovat, že
korporátní svět není pro ni to pravé. „Jsem velmi
dynamický člověk, ráda posouvám věci vpřed
a potřebuji vidět rychle výsledky,“ říká Ladislava
Fialová. „Zdlouhavost korporátních procesů
nebylo nic pro mě.“
Nastoupila do poradenské společnosti, kde
později dostala nabídku na pozici partnera.
„Dala jsem si zhruba půlrok ‚nanečisto‘ a pak do
neznámého podnikatelského světa vstoupila. Založili jsme novou personální společnost a začali
de facto od nuly,“ vzpomíná. Další milník přišel
dvanáct let poté, kdy se její představa o dalším
směřování firmy začala rozcházet s vizí obchodního partnera. Rozhodla se udělat radikální řez,
a navzdory přicházející krizi vyrazila v roce 2009
vlastní cestou. Společně s týmem, který ji následoval, přejmenovali původní společnost na Altro
Management Consultants.
K tomu Ladislava Fialová přidává vzpomínku
na jeden pohovor, během nějž jí kandidát zaujal
radou jeho dědečka, který mu prý říkal: Chceš-li
být úspěšný, musíš být první nebo jiný. Tento vý-

rok paní Fialovou natolik inspiroval, že ho začala
používat nejen jako motto své společnosti, ale
stal se i základem její osobní i firemní značky.
Její společnost ale čekaly i těžké chvíle. „Vůbec jsem nepočítala s tím, že klienti začnou v důsledku rozšiřující se finanční krize šetřit a zastavovat projekty.“ Byla nucena svůj tým informovat,
že se blíží potíže a možná brzy nebude na výplaty.
„Reakce týmu mě naprosto šokovala. Kolegyně mi
oznámily, že věří ve změnu k lepšímu a nechtějí,
abych firmu zavřela. Zároveň mi nabídly, že si vezmou neplacené volno, abychom se nepropadali
do dalších ztrát. Taková míra loajality a celkový
přístup kolektivu pro mě znamenal velký závazek,
motivaci to nevzdat a hledat nové cesty.“
Tým Altro Management Consultants začal
urychleně pracovat na nových produktech
a krátce na to získal na základě doporučení velký
outplacementový projekt, který byl pro další
existenci firmy klíčový. Díky vytrvalosti, nadšení
a odbornosti dnes její firma platí ve svém segmentu za prestižního a vyhledávaného partnera
pro získávání klíčových zaměstnanců.
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Stanislava Heritesová Weigelová
majitelka, jednatelka, Westrans Děčín

Stanislava Heritesová Weigelová sama sebe
označuje za dítě vychované v minulém režimu,
které vždy ctilo autority. Ať už jde o rodiče,
zejména přísného otce, dále trenéra basketbalu,
či nadřízené v zaměstnání. Zvolila si pro ženu
ne úplně typický obor spedice dopravy logistiky.
Práce ji ovšem velmi bavila, postupně zjišťovala,
že by ji nevyměnila za nic jiného. „Je to oblast
aktivní, živá a kreativní, stále se v ní něco děje.
Statická, klidná činnost pro mě není,“ říká Stanislava Heritesová Weigelová.
Doma ovšem čím dál častěji slýchala, že obětuje všechno pro cizí a jestli by nebylo lepší zkusit podnikat na vlastní pěst. „Tyto myšlenky jsem
dlouho odvracela. Když se ale můj poslední šéf,
majitel firmy, za sedm let spolupráce změnil tak,
že jsem si ho přestala vážit jako šéfa i jako člověka, byl to pro mě impulz k osamostatnění se,“
popisuje Stanislava Heritesová Weigelová.
A tak se do toho pustila. Už v začátcích se
zapojily i obě její dcery, které dnes ve firmě
působí nastálo. Mladší tehdy malovala a tvořila
logo, se starší dcerou novopečená podnikatelka
u kávy počítala, kolik peněz bude potřebovat do
začátku na založení s. r. o., na nájem kanceláří,
výplaty zaměstnanců atd. Přelomový byl květen
2003, kdy se narodila společnost WeS-Trans,

což znamenalo Weigelová Stanislava transport,
dnešní Westrans Děčín.
„V podstatě se pro mě nic nezměnilo.
Pracovala jsem ve stejně velkém tempu jako
v závislé činnosti ve funkci ředitelky, jenom teď
už na svém,“ popisuje podnikatelka. Růst firmy
byl hodně rychlý. A jelikož jako správný hospodář šetřila, netrvalo dlouho a mohla si zařídit
vlastní sídlo společnosti v centru města. Jak
sama říká, byl to krok správným směrem, díky
němuž mimo jiné vzniklo dostupné a příjemné
pracovní prostředí pro zaměstnance. A dodává,
že se jí podařilo vytvořit skvělý pracovní tým
žen, které jsou naladěny na stejnou frekvenci.
„Za šestnáct let působení firmy se ještě nestalo,
že by se mi do ní nechtělo. A pracuji na tom, aby
to tak vydrželo co nejdéle,“ uzavírá Stanislava
Heritesová Weigelová.
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Zdeňka Heyn Edlová
majitelka a jednatelka
společnosti Lubricant s. r. o.

Obchodně-technická společnost Lubricant působí na trhu od roku 1993. Poskytuje kompletní
servis v oblasti mazání a aplikace maziv, včetně
optimalizace logistiky, plynulosti dodávek a poradenské činnosti pro zákazníky.
V roce 2001 se jejím stoprocentním vlastníkem stala Zdeňka Heyn Edlová. A podle jejích
slov tehdy došlo i k obrovskému zlomu ve
vývoji firmy. Lubricant totiž v tomto roce získal
ke spolupráci nového dodavatele v Německu,
společnost Carl Bechem GmbH. Jde o výrobce
speciálních průmyslových maziv, který se zaměřuje hlavně na automobilový průmysl. „Do firmy
se mi také postupně podařilo získat výborný tým
pracovníků, kteří jsou na vysoké odborné úrovni,
takže dokážou být našim zákazníkům skvělými
technickými poradci,“ dodává Zdeňka Heyn
Edlová.
Firma rozšiřovala svou produktovou nabídku o další dodavatele a tím rozšířila i klientské
portfolio. Dnes ji lze označit za stabilní a etablovanou firmu nejen na českém, ale i na slovenském, polském a rumunském trhu. Důkazem
úspěchu jsou mimo jiné i získaná ocenění.
Sortiment Lubricantu v současnosti obsahuje maziva, oleje, tuky, pasty, speciální průmyslová a potravinářská maziva, technologické

kapaliny, emulze, konzervace, odmašťovací
prostředky, kluzné laky, separátory a aplikační
techniku pro různá průmyslová odvětví.
Firma se momentálně také zaměřuje na vývoj
a výrobu vlastní produktové řady, což jí umožnila i výstavba nové chemické laboratoře v jejím
sídle. „Tento směr rozvoje společnosti nabízí
zajímavou budoucnost i oběma mým dětem,
které již ve firmě pracují,“ podotýká Zdeňka
Heyn Edlová.
Na otázku, co je podle ní nezbytnou podmínkou úspěchu v podnikání, odpovídá: „V první
řadě umět využít svých schopností, dobrého
instinktu, intuice i příležitostí. Také mít zájem se
neustále vzdělávat a dosahovat vysoké úrovně
v oboru, neustávat ve snaze se prosadit, být
vytrvalý, precizní a laskavý zároveň,“ vypočítává
šéfka firmy. Jak ale dodává, není to všechno,
protože skloubit podnikání a rodinu je vždy
náročné, obzvláště pro matky. Jestliže však
máte dobré zázemí a také pochopení a pomoc
od členů rodiny, dá se vše zvládnout, dodává
Zdeňka Heyn Edlová.
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Eva Komárková
majitelka a výkonná ředitelka, In-Eko Team

„Vždycky mi záleželo na životním prostředí,
a proto příležitost, která se naskytla v roce
1995, tedy spoluzaložit firmu na výrobu vodohospodářských zařízení určených k čištění a filtraci vody, byla jasnou volbou,“ vzpomíná Eva
Komárková. A byť tehdy ještě ekologie zdaleka
nebyla takovým tématem jako dnes, cítila podle
svých slov velkou příležitost a potenciál tohoto
oboru. A jak říká, práci si zamilovala.
Nově vzniklá firma In-Eko Team tehdy neměla
dostatečný kapitál pro vybudování výrobní haly,
takže první filtry vznikaly v rodinném domě.
Postupem času byla výroba přesunuta z Brna do
nedalekého Tišnova, kde vedení koupilo starou
halu, zrekonstruovalo ji a posléze i přistavělo
další výrobní haly.
Vůbec prvním zařízením, které In-Eko Team
začal vyrábět, byl mikrosítový bubnový filtr. Ten
je mimochodem součástí portfolia dodnes, jde
o nejprodávanější produkt. V průběhu let došlo
na výrobu dalších zařízení určených k čistění
vody, dnes jich má společnost v nabídce devatenáct.
„Mnoho lidí považuje čistou vodu za samozřejmost a předpokládá, že je k dispozici neomezená nabídka,“ říká Eva Komárková. „Bohužel to není pravda. V celosvětovém měřítku je
čistá voda vzácnou komoditou. Právě z tohoto
důvodu pracujeme na řešeních pro úpravu

odpadních vod, abychom dosáhli co nejvyšší
kvality vody u každého typu aplikace a mohli ji
vrátit zpátky do přírody,“ vysvětluje.
Jak šéfka firmy zdůrazňuje, že významným
rozhodnutím bylo specializovat se na jemnou
filtraci vody, In-Eko Team je jediným výrobcem
určitého druhu filtračních zařízení v České
a Slovenské republice. Po celou dobu podnikání
jsou pro podnik také velmi důležité investice do
výzkumu a vývoje. I díky tomu je dnes úspěšným
exportérem, více než 67 procent produkce je
určeno pro zahraničí trhy. „Za skutečně zásadní
však dnes zpětně vnímám přijímání lidí. S několika kolegy spolupracujeme na budování firmy
již několik let a stali se pro mě klíčovými pracovníky,“ podotýká Eva Komárková.
Plánů na další rozvoj má spoustu. V současnosti pracuje na celkové analýze firmy,
výsledkem by mělo být důležité rozhodnutí
jak pokračovat dál, s jasným plánem co, jak
a do kdy udělat. „Už jsem říkala, že sázíme
především na inovace a výzkum a vývoj. Jsem
přesvědčená, že je potřeba se neustále snažit
být lepšími. A to nejen v produktech a službách,
ale také ve firemních procesech. Vše se kolem
nás velmi rychle mění a firmy musejí tyto změny
přijímat a plout s nimi na stejné vlně,“ uzavírá
Eva Komárková.
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Tamara Kotvalová
majitelka rodinné společnosti Carollinum

Tamara Kotvalová musela během své podnikatelské cesty překonat nemalé překážky, které měly
nejednou nádech dramatu. Firmu Carollinum
založila v roce 1996 společně se svým tehdejším
manželem. Vystudovaná pedagožka měla v té době
za sebou působení v dětském léčebném ústavu, ale
také první podnikatelské kroky.
Od roku 1991 byla v Praze zaměstnána u německé obchodní společnosti jako obchodní asistentka.
Postupně se ale vypracovala do pozice manažera
pro Čechy a Moravu a následně i pro Rusko. A byť
v zahraničí zažívala velmi úspěšné profesní období,
ihned poté, co vydělala dostatek finančních prostředků, se rozhodla vrátit domů a založit vlastní
společnost.
Nesnadné okamžiky
Vydělané peníze tedy investovala do rozjezdu svého podniku. Ten první se zabýval prodejem kosmetiky, a pak přišlo již zmiňované Carollinum. V roce
2001 ovšem její manžel náhle zemřel. Paní Kotvalová se rozhodla odkoupit zbylé podíly a získala
stoprocentní majoritu. Vedle toho se stala i spolumajitelkou společnosti Servind.
„Za rozhodnutím pokračovat ve vedení Carollina
po nečekaném úmrtí mého manžela následovalo
nesmírně složité období,“ vzpomíná Tamara Kot-

valová, „na odkoupení společnosti jsem si musela
půjčit značné finance a poté překonat nesnáze, které měly na obchod v Pařížské ulici podstatný vliv.
Ať už to byly teroristické útoky na New York, které
zapříčinily úbytek turistů, nebo následné povodně
v Praze v roce 2002.“
Zcela zásadní bylo v té době rozhodnutí zaměřit
se na prodej hodinek, získání zastoupení značek
Rolex a Patek Philippe do firemního portfolia
a v neposlední řadě i důvěra jejich majitelů otevřít
ve spolupráci s Carollinem první značkové butiky
v tomto regionu, jediné v ČR, konkrétně v Praze
v Pařížské ulici.
Do portfolia hodinářství a klenotnictví Carollinum na začátku patřila taková jména hodinářského
a klenotnického světa jako například Breitling, IWC
či Cartier. Díky svému renomé Carollinum během
následujících let postupně rozšířilo svou nabídku
o další významné značky, jako jsou již zmiňované
Rolex a Patek Philippe nebo Vacheron Constantin,
Jaeger-LeCoultre a Panerai. Celkově dnes Carollinum zastupuje 16 značek.
Nebojím se vysokých cílů
Firmě se podařilo obtížné časy přestát a dnes je
lídrem ve svém oboru. „Primární je teď pro nás neustále zvyšovat kvalitu servisu pro zákazníky, protože
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ten musí být u luxusního zboží zcela dokonalý.
Souběžně samozřejmě zvažujeme nové obchodní
příležitosti v oblasti luxusního zboží v České republice i ve středoevropském regionu, které se nám
díky našemu renomé otevírají,“ popisuje Tamara
Kotvalová.
Za svou nejsilnější manažerskou či podnikatelskou zdatnost považuje vyjednat i ve velmi obtížné
situaci své. Jak říká, nebojí se stanovovat si vysoké
cíle, na které by si ostatní netroufli, a také za nimi
jít. Nejedná prý ale silově, věří, že umí správně používat emoce a pro své záměry se jí ostatní většinou
podaří spíše nadchnout.
„Moje Carollinum rodina“, tak Tamara Kotvalová
označuje nejen všechny blízké její rodinné firmy,
ale také zaměstnance, kteří se podle jejích slov den
co den snaží pro firmu poctivě pracovat. „Mnozí
jsou u nás více než deset let a známe se natolik,
že už jsou v podstatě součástí naší rodiny,“ říká
podnikatelka.
Její byznys je úspěšný nepochybně i proto,
že všechny tři děti různými způsoby zapojila do
dění v obou firmách. A tak se rodině někdy práce
logicky prolíná i do soukromí. Ovšem čas na sebe,
dovolenou a společné chvíle se zvířecími miláčky
či v přírodě se podle paní Kotvalové všichni snaží
postupně nacházet víc a víc.

Tamara Kotvalová na snímku uprostřed společně se svými dětmi
Danielou a Martinem, kteří také pracují ve firmě Carollinum.

Ideální je mix
O tom, že by snad firmu někdy prodávala, rozhodně
nepřemýšlí. Naopak si láme hlavu nad tím, jak ji co
nejlépe rozvíjet, a doufá, že ji jednou bude moci
předat svým dětem. A když cituje slogan značky
Patek Philippe, který zní „tyto hodinky vám nikdy
nepatří, spíše je opatrujete pro příští generaci“,
říká, že právě takto nahlíží i na vlastní podnikání.
Tamara Kotvalová podle svých slov není příznivcem povinných kvót pro účast žen v byznysu,
politice atd. „Rovnoměrné zastoupení v politice je
mi blízké, ale byznys bych nechala bez takovýchto
regulací,“ podotýká. „Myslím, že by do začátku
stačilo, kdyby byly ženy za stejnou práci odměňovány jako muži.“ Ženy se podle ní často dokážou lépe
vcítit do druhého, porozumět mu a vysvětlit svůj
postoj. „S muži se mi ale pracuje lépe, jsou věcní
a pragmatičtí, takže mix ženy a muže je naprosto
ideální,“ uzavírá Tamara Kotvalová.
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Lada Krsičková
jednatelka a majitelka, My interior service

Absolventka stavební fakulty VUT Lada
Krsičková se nejprve stala realitní makléřkou.
Postupně se vypracovala na vedoucí pobočky,
ale postrádala profesní postup. Také jí vadilo, že
v praxi nevyužívá znalosti získané studiem na
vysoké škole. V následujícím období působila
ve dvou firmách, kde pracovala jako technička
a obchodní a projektová manažerka interiérů.
Postupně si uvědomovala, že chce zakázky řídit
jinak, po svém, a tak se po ročním studijním pobytu v Austrálii rozhodla jít svou vlastní cestou.
Před šesti lety tedy vznikla společnost My
interior service. Jejím hlavním cílem bylo vytvářet
kancelářské prostory, které by nejen skvěle vypadaly, ale zároveň byly funkční a ve stylu daného
zákazníka. Firma svou existenci staví také na přesvědčení, že ke klientovi je třeba se chovat s větší
pokorou a snažit se mu vyjít maximálně vstříc.
A jako bonus mu nabízí vášeň pro design, nové
technologie a novinky v oblasti stavebnictví.
„První zakázky jsem zpracovávala od projektu
až po řízení realizace vlastními silami, nicméně
projekty se kupily a nebylo v silách jednoho
člověka je zvládnout,“ vzpomíná Lada Krsičková,
„nabrala jsem tedy prvního zaměstnance
a během následujících šesti let se náš kolektiv
rozrostl na jedenáct lidí.“ Tým My interior service

během šesti let své existence vytvořil interiéry
pro společnosti, jako jsou YSOFT, Mercedes,
Koma Modular, Cool People, Eurocorp, Zoot
a další. „Stojí za tím celý kolektiv, bez kterého
by se nám to nemohlo podařit,“ zdůrazňuje paní
Krsičková.
Důležitým milníkem v historii firmy bylo
otevření showroomu v nově vznikajícím areálu
Slatina v Brně před třemi lety. Showroom je
nejen prezentací práce společnosti, ale také
jejím pracovním prostředím spojeným s malou
kavárnou.
„Abychom mohli zákazníkům poskytnout
to nejlepší, spojili jsme síly s velkými výrobci
designového nábytku z celého světa,“ vysvětluje
Lada Krsičková. „Díky tomu nabízíme unikátní
produkty, které zastupujeme na českém trhu,
jako jsou pracovní židle GT Chair, a naše služby jsme se rozhodli rozšířit prostřednictvím
e-shopu www.myishop.cz, který nabízí vybrané
designové produkty nejen do kanceláře.“ Jeho
intenzivní rozvoj patří mezi hlavní plány do
budoucna a také rozšíření skladů a skladovosti
prodávaných produktů. V Praze, kde má firma
zatím pouze kancelář, chce pak během pěti let
Lada Krsičková otevřít další showroom spojený
s kavárnou.
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Olga Landová
jednatelka, Market Point CZ

„Už více než čtrnáct let provozuji tři čerpací stanice Benzina ve Šluknovském výběžku a rozhodnutí podnikat v tomto oboru dnes hodnotím jako
nejlepší v životě,“ říká Olga Landová na úvod
vyprávění svého podnikatelského příběhu.
Byznysu ovšem předcházel dlouhodobý pobyt ve Spojených státech. Po návratu pracovala
jako hlavní ekonom v britské textilní společnosti, která vyráběla vlněné kabáty a ty pak vyvážela do největších evropských zemí. Právě toto
období Olga Landová hodnotí jako stěžejní pro
pozdější rozhodování o profesní budoucnosti.
Už jen proto, že to byla její první významná zkušenost z hlediska vedení týmu a později i řízení
podniku. Zkušenosti, které v této pozici nasbírala, byly rozhodující pro přihlášení do výběrového
řízení ve společnosti Benzina v roce 2005.
Uspěla. Ovšem ze začátku to rozhodně
neměla jednoduché. Musela se naučit spoustu
věcí a zorientovat se v novém prostředí. Dokázala však maximálně využít všech výhod plynoucích z využití franšízy zavedené značky a také
podpory týmu odborníků. „Benzina disponuje
silným zázemím a neustále investuje do svého
rozvoje,“ říká Olga Landová. „Díky propracovanému marketingu se jí navíc daří oslovovat nové
zákazníky, kteří se k nám rádi vracejí. Objemy
prodeje tak v posledních letech vzrostly o desítky, v některých oblastech dokonce o stovky
procent,“ popisuje.
Olga Landová zdůrazňuje, že v byznysu je
pro ni vzhledem k formě podnikání, kterou
zvolila, tzn. franšízingu, absolutní prioritou vztah

s obchodním partnerem, který prý ctí stejně tak
jako jím nastavená pravidla. A doplňuje, že si
je moc dobře vědoma, že by žádný podnikatelský záměr, ve kterém je potřeba větší množství
zaměstnanců, neuspěl bez dobře poskládaného pracovního týmu. „Mít oporu v lidech, kteří
pro vás pracují, je stejně nezbytné jako víra ve
svoje vlastní dovednosti,“ je přesvědčena Olga
Landová.
Její obor je doménou mužského světa. Proto
se logicky nabízí otázka, jak vnímá vztahy mezi
muži a ženami, jejich silné a slabé stránky a další aspekty. „V žádném případě se nedomnívám,
že jsou ženy v čemkoliv lepší než muži, natož
pak v manažerských dovednostech,“ říká Olga
Landová. „Naopak si myslím, že i přes rozdílnost
pohlaví, a tím samozřejmě i postojů, je ta symbióza, kterou si neradi připouštíme, v konečném
důsledku nezbytná pro pestrost nejen pracovního, ale i osobního života. Vzhledem k mému
profesnímu zaměření je pro mne mužský svět
nezbytnou součástí pracovního života, ve kterém se cítím zcela komfortně,“ zdůrazňuje.
A na dotaz, jakou svou manažerskou dovednost považuje za nejsilnější, skromně odpovídá. „Soudit svoje manažerské dovednosti si
opravdu netroufám, už jen proto, že každý den
začínám s pokorou k životu a lidem, kteří mě
obklopují. Jediné, co mohu ve své práci dělat
nejlépe, je jít příkladem a snažit se svůj tým vést
v rámci nastavených pravidel, která oni sami
musejí chtít vnitřně přijmout, k dosažení co
nejlepšího výsledku,“ uzavírá.
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Romana Ljubasová
majitelka, Inca Collagen

Romana Ljubasová začala před pěti lety budovat globální firmu s jedinečným produktem pod
vlastní značkou. Říká o sobě, že je věčný snílek
a optimista, kterého vždy hnala dopředu touha
pomáhat lidem. Ovšem od zdravotní sestry až
k velkému byznysu byla dlouhá cesta.
Inca Collagen je jejím druhým podnikatelským
projektem, který rozjela po návštěvě Thajska.
Tehdy ji prý doslova pod palmou oslovil přírodní
kolagen. „V této části světa již byla tato ‚bílkovina
mládí‘ prakticky ve všem, co si jen umíte představit,“ vzpomíná Romana Ljubasová. „Nastudovala
jsem si o ní velmi pečlivě všechny dostupné informace a bylo rozhodnuto, protože jsem rozpoznala
její potenciál,“ říká.
Nejdřív se pokoušela dovážet kolagen z Thajska.
Pak ale zjistila, že to kvůli byrokracii prostě není
možné, a zhruba po půl roce se zdálo, že se ocitla
ve slepé uličce. Nemá ale v povaze se vzdávat,
a tak na sebe řešení nenechalo dlouho čekat. Její
firma dnes vyrábí kolagen pod vlastní značkou
a má s ním velký úspěch. Jedním z nejdůležitějších
faktorů bylo vítězství v zásadním testování kolagenů v Německu, kterým na sebe výrazně upozornila.
E-shopy společnosti Inca Collagen se postupně
rozšířily i do dalších zemí Evropské unie. Probíhají
poslední přípravy na vstup na arabský trh a pečlivé

vyjednávání s trhem americkým. Firma též v listopadu 2018 získala exportní cenu DHL Unicredit.
„Mám za cíl vybudovat světoznámou značku
vlastního produktu s vysokou přidanou hodnotou,“
říká Romana Ljubasová, „nedávno jsme uvedli na
trh stejný produkt pro zvířata s velmi odvážným
reklamním tvrzením ‚testováno na lidech‘. Inca
Collagen, Helissa Collagen a nově Incapet Collagen jsou určeny k tomu, aby svět byl zdravější
a krásnější déle, než příroda naplánovala.“
A co stojí podle zakladatelky za úspěchem
firmy? „Jsem nadšená a pracovitá, dokážu lidi
nadchnout, dát jim společné ‚proč‘. Stále znám do
detailu činnost na mnoha pozicích ve své firmě,
jsem tam s kolegy a pracujeme společně. Fair
play a win-win je samozřejmostí,“ dodává úspěšná
podnikatelka.
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Kateřina Procházková
generální ředitelka, členka představenstva,
Grant Consulting

Společnost Grant Consulting existuje od roku
2007, její kořeny však můžeme vysledovat už o tři
roky dříve. Česká republika tehdy vstupovala do Evropské unie a Kateřina Procházková měla vymyslet,
čím se bude zabývat jedna z odnoží společnosti,
v níž tehdy působila. Hledala pro ni zajímavé tržní
příležitosti.
Téměř denně se tenkrát v novinách psalo
o problematice evropských dotací. „Přišla jsem za
majitelem firmy a navrhla, že bychom mohli začít
s poradenstvím v dotacích pro podnikatele, obce,
města,“ vzpomíná Kateřina Procházková. Následně
se rozjel koloběh školení, seminářů a získávání
informací o tom, jak dotační systém funguje. „Vše
bylo nové a všichni jsme se učili, svět dotací mě
úplně pohltil, moc se mi líbila myšlenka pomáhat.
V té době jsem tak dotace brala,“ popisuje Kateřina
Procházková.
Později, kdy už měla dotační svět „v malíku“
a znala ho opravdu detailně, se rozhodla začít
v oboru podnikat. Chtěla totiž dělat poradenství jinak, lépe než v dosavadní firmě. Chtěla se klientům
plnohodnotně věnovat, odvádět pro ně kvalitní práci, vnímat jejich potřeby a firemní strategie. A tak
vznikla firma Grant Consulting.
Práce v nově založené firmě postupně přibývalo.
Kateřina odváděla co možná nejkvalitnější práci,
chodila na semináře a školení a o víkendech studovala. Díky dobré pověsti, která se o ní rozšiřovala,
se jí po čase podařilo domluvit schůzku s na tehdejší poměry velkým klientem. Zmocnily se jí ovšem
obavy, že kvůli nepříliš reprezentativním prostorům,
v nichž firma Grant Consulting tehdy sídlila, zakázka nevyjde. „A tenkrát mi jeden z mých profesorů,
který se postupně do činnosti firmy také zapojil,

řekl větu, díky níž jsem se jakéhokoli strachu
navždy zbavila. Prohlásil, že život je pouze hra, my
jsme jen herci a já zvládnu všechno, co budu chtít,“
říká Kateřina Procházková. Významný kontrakt byl
podepsán a potom přišlo tolik zakázek, že šéfka
dokonce musela přespávat v kanceláři ve spacáku
na zemi, aby všechno zvládla dokončit včas.
Následovalo rozšíření týmu a také přestěhování
z prvního sídla do Technologického parku v Praze 9.
Dnes se firma pyšní řadou spokojených klientů
a nedávno se mimo jiné pustila i do nového projektu. Jde o systém crowdfundingu na platformě Penizeproprojekt.cz, jehož cílem je pomoci klientům,
jimž nejsou určené žádné dotace. „Další plány na
rozvoj firmy si nechám pro sebe, jelikož se teprve
utvářejí. Jsme ve stadiu hodnocení a nechci konkurenci nechat nahlédnout pod pokličku,“ vysvětluje
Kateřina Procházková.
Za jeden z nejdůležitějších aspektů pro úspěch
firmy považuje výběr spolupracovníků, kteří podle
ní vždy významně ovlivňují fungování společnosti
jako celku a také její rozvoj. „Pozitivně nás nasměrovalo ocenění kvalitní firmy, důležitá rovněž byla
transformace na akciovou společnost a za zásadní
považuji své jmenování do funkce hodnotitele žádostí o dotace,“ vypočítává Kateřina Procházková.
„Najednou jsme ocitli i na druhé straně břehu a vidět celý dotační proces vcelku bylo velmi příjemné
a přínosné,“ říká Procházková.
„Podnikání mne naučilo přizpůsobit se různým
situacím, neztrácet hlavu v případě problémů
a umět se rychle rozhodnout a přijmout za to
adekvátní následky. Musíte myslet vždy krok, to vše
člověk získá jen zkušenostmi, proto se o nich říká,
že jsou sdělitelné, ale nepřenosné,“ uzavírá.
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Ivana Šachová
majitelka, SCANquilt

Na začátku podnikatelského příběhu Ivany
Šachové, majitelky úspěšné značky SCANquilt
a společnosti SILEX spol s r.o., stojí tragická
událost. V roce 2004, po čtrnácti letech v čele
firmy, totiž náhle zemřel její manžel Petr Šach.
Ivana Šachová v podniku, který se nejprve zabýval exportem tkanin pro oděvní účely a bytových
textilií a později začal budovat vlastní značku
bytového textilu, pracovala od jeho založení.
Teď ji ale čekalo mimořádně těžké období. Nejenže se musela vyrovnávat se ztrátou muže, ale
zároveň se pokoušela zvládnout vlastní nesnadné podnikatelské začátky ve firmě, jejíž vedení
převzala prakticky ze dne na den.
„Nebylo to pro mě jednoduché, ale za velké
podpory zaměstnanců a také obchodních
partnerů se mi to podařilo zvládnout,“ vzpomíná Ivana Šachová. A vysvětluje, že její značka
SCANquilt dnes patří mezi nejvýznamnější
prodejce lůžkovin a dekoračního textilu na českém a slovenském trhu. „Jsme oblíbeni zejména
pro vysokou kvalitu našich výrobků, pro nejširší
výběr ve všech kategoriích lůžkovin a také jako
nositel trendů v bytovém designu,“ zdůrazňuje.
Úspěch společnosti podle ní spočívá v tom,
že firemní politika klade velký důraz na dobré
vztahy mezi zaměstnanci a budování přátelské

atmosféry na pracovišti, ovšem s vysokými
nároky na výkon, zodpovědnost, samostatnost,
loajalitu a kolegiální vztahy.
Jednou z nejdůležitějších věcí je také velký
důraz na poradenství ve všech prodejnách
firmy, prodejkyně jsou pravidelně proškolovány
a zároveň vychovávány v úctě k zákazníkovi.
SCANquilt se v síti svých 50 prodejen v obchodních centrech po celé republice snaží vytvářet
příjemné prostředí pro klidný výběr, všechny
výrobky nabízí i v e-shopu s možností doručením domů nebo s vyzvednutím a zaplacením
na prodejně. Firma ročně obslouží více než
150 tisíc zákazníků a pracuje pro ni téměř
200 zaměstnanců.
Společnost také dlouhodobě podporuje
projekty jako Dejme dětem šanci či Pochod
Avon. Sedmkrát po sobě získala ocenění
Superbrands, opakovaně i ocenění AAA Czech
Top 100 jako stabilní česká společnost a Ivana
Šachová v roce 2010 zvítězila v kategorii velká
společnost soutěže Ocenění českých podnikatelek.
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Kateřina Šrámková
majitelka, zámek Loučeň, čtyřhvězdičkový hotel
Maxmilian Lifestyle Resort

Když v říjnu 1998 přijela Kateřina Šrámková do
obce Loučeň za známými, byla to návštěva, která
neměla žádný jiný účel. Tehdy řídila velkou advokátní kancelář, a navíc se věnovala i soukromým
klientům. Jenže jak s úsměvem říká, tamní zámek
se jí tenkrát prakticky sám postavil do cesty. „Od
první chvíle jsem měla pocit, že jsem na výjimečném místě a nemohla jsem ho dostat z hlavy.
Štěstí samozřejmě bylo, že se tehdy ruina zámku
dala pořídit zhruba za stejnou cenu jako větší byt
na Vinohradech. A také jsme si neuměli představit, co všechno nás vlastně čeká,“ vzpomíná.
Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo
před dvanácti lety a od té doby se Kateřina
Šrámková prakticky nezastavila. Neustále probíhá nějaká rekonstrukce, pořád se cosi buduje…
A jak majitelka poznamenává, tento příběh
zdaleka nekončí.
„Myslím si, že nejdůležitější tenkrát bylo rozhodnutí, které jsme udělali ještě mým tehdejším
manželem, a sice že pojmeme koncept zámku
jako místa, které bude pro návštěvníky uživatelsky přívětivé. Přáli jsme si, aby tady lidé poznávali historii zblízka a neomezovaly je zbytečné
příkazy, zákazy a nařízení. Přáli jsme si, aby se
sem jezdili bavit, a to se dodnes nezměnilo,“
popisuje Kateřina Šrámková.

Nebylo to ale tak jednoduché. Koncept existoval na papíře a jeho tvůrcům připadal úžasný.
Jenže pro banky byl příliš riskantní. Nakonec
se na ně ale usmálo štěstí a úvěr získali. To byl
podle majitelky nepochybně klíčový moment, od
kterého se začalo všechno odvíjet.
Za svou nejsilnější devízu považuje schopnost představit si každý krok, který je před ní,
v číslech a důsledně ho propočítat. „Počítám
vždycky. Dokonce i tehdy, když vím, že mi vyjde
zákonitě nula nebo ještě hůř – minus. Přesto
jsem do některých od začátku ztrátových projektů šla, protože mi srdce říkalo, že bychom je
dělat měli a že je lidé přijmou a ocení. Byly to
třeba oslavy spojené s výročím narození Karla
IV. v minulosti nebo letošní program připravený
jako připomenutí třiceti let od sametové revoluce,“ podotýká paní Šrámková.
A dodává, že se svým týmem neustále vymýšlí různé novinky a program, který by návštěvníkům přiblížil historii zábavnou a nenásilnou
formou. A je opravdu spokojena, když si pak
klienti přijedou odpočinout do hotelu, který se
snaží provozovat jako přívětivé místo se špičkovými službami.
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Jaroslava Valová
zakladatelka a majitelka,
SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ

Její firmu dnes znají lidé po celé České i Slovenské republice. Před necelými třiceti lety ale
začínala v jihočeských Čimelicích, v obci s necelým tisícem obyvatel a s kapitálem v podobě
rodinných úspor. „Start podnikání v koupelnovém byznysu byla vlastně náhoda,“ říká Jaroslava
Valová. Když dva roky po revoluci přišla od známého nabídka na dodávky tehdy nedostatkového
zboží – obkládaček, s manželem se rozhodli, že
to zkusí. A přidali k nim sanitární keramiku.
Pro pozdější úspěch byl důležitým faktorem
dvouletý pobyt syna Víti v USA. Mimo jiné se
tam inspiroval franšízovými řetězci a po návratu
v roce 1993 začal uskutečňovat plán, že SIKO
bude mít pobočkovou síť prodejen po celé
republice. Firma si postupně získávala přízeň
zákazníků a dobré reference se začaly šířit
i mimo region.
Když v roce 2001 společnost otevřením „megaprodejny“ na Černém Mostě úspěšně vstoupila do Prahy, potvrdila tím jednak pozici celorepublikového hráče a také správnost nastolené
cesty. A o devět let později přišlo nesmírně
důležité rozhodnutí zkusit štěstí za hranicemi,
konkrétně na slovenském trhu. Stanovený cíl
přitom nebyl z nejskromnějších: stát se i tam
koupelnovou jedničkou. I to se podařilo.

Jako by ale být jedničkou nestačilo. Vedení
rozhodlo vstoupit mimo obor koupelen a od
roku 2012 do nabídky zařazuje i kuchyně a kuchyňské vybavení. Přibližně po pěti letech se
SIKO dostalo na pozici trojky kuchyňského trhu
v České republice.
Před časem začala ve firmě Jaroslavy Valové
probíhat mezigenerační výměna. Společnost
dnes už čtvrtým rokem řídí její mladší syn
Tomáš, starší Víťa je předsedou představenstva,
dcera Jana předsedkyní dozorčí rady a šéfkou
rodinné kanceláře. A cíl je jasný: i nadále se
udržet na špičce. I proto SIKO v současnosti
prochází rozsáhlým procesem transformace
z tradičního, čistě kamenného prodejce blíže
k e-commerce a komplexnímu vícekanálovému
řešení.
A recept na úspěch podle Jaroslavy Valové?
„Musíte mít pod kontrolou rovnováhu mezi
odvahou a opatrností, být pořád kvalitně připraven i na dobu, kdy se nedaří, jít urputně za
svou vizí a pamatovat, že poctivost se vyplatí.
Za každé situace být příkladem, nepovyšovat
se a všechny kolem sebe učit myslet na druhého v řadě. Tím se vytváří prostředí vzájemného
respektu a týmové práce,“ uzavírá úspěšná
podnikatelka.
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Jsou hotely,
kde přečkáte noc.
V hotelu Zámek Valeč
si užiJete den
Konference a Kongresy
hledáte královské zázemí pro váš kongres? nebo jste se rozhodli uspořádat
pro své partnery a zaměstnance ples na zámku? klidný hotel ve Valči na
Vysočině vám nabídne skvělé zázemí pro jakoukoliv firemní akci. i malé jednání můžete pojmout velkolepě. i na velké konferenci může vládnout rodinná
atmosféra.
Berou vaši hosté kvalitní stravování v restauraci s bohatou nabídkou vytříbených pokrmů jako standard a vy byste je chtěli překvapit něčím netradičním?
Rádi si vyslechneme vaše nápady a přání a navrhneme lahodné řešení.
Velkou výhodu valečského hotelu však poznáte, až skončí oficiální program
kongresu. Vaši hosté se nebudou chtít rozprchnout do víru (velko)města, ale zůstanou pohromadě i večer. oblíbeným bowlingem to pouze začíná. podívejte
se na další možnosti relaxu a vyžití na www.hotel-valec.cz nebo nás rovnou
kontaktujte, ať vám ten nejlepší termín nevyfoukne někdo jiný.
12 důvodů, proč uspořádat firemní aKci
v hotelu ZámeK valeč
1. salonky pro jednání mezi několika páry očí i sály pro stovky hostů
2. pohodlné pokoje pro 300 účastníků
3. dobově zařízené sály i moderní konferenční místnosti
4. Špičkové technické vybavení připravíme kamkoliv
5. Ze všech koutů čR je to do Valče podobně blízko
6. Večerní program podle vašeho gusta
7. silné a stabilní internetové připojení, které zvládne nápor stovek zařízení
8. hosté nemůžou podlehnout svodům velkoměsta
9. Výtečná gastronomie
10. klid, krása a kouzelná krajina Vysočiny
11. Firemní relax ve wellness
12. klimatizované prostory
přijeďte si užít moderní wellness pobyt
v historicKých Kulisách
chcete zažít noc v zámecké komnatě, ve které dávná historie dýchá z každého kousku nábytku? nebo dáváte přednost účelnému modernímu vybavení?
anebo si nocleh nejvíce užijete v pokoji, ve kterém se vkusně snoubí kouzlo minulého s luxusem moderního? žádný problém! V hotelu Zámek Valeč si
na své přijde skutečně každý. V chladnějších měsících jistě oceníte důmyslně
propracovaný systém podzemních chodeb, díky kterým se suchou nohou dostanete z pohodlí svého pokoje v županu až do velkolepého wellness centra.
V něm jsou k dispozici dva venkovní celoročně vyhřívané bazény a vířivý bazén, vnitřní a vířivý vnitřní bazén, saunová vesnička a Benátský dóm. součástí
saunového světa jsou kromě finských a parních saun také biosauna, infrasauna, tepidarium, kneippovy chodníčky či ledová jeskyně a ochlazovací bazén.
nově můžete vyzkoušet také pravidelné saunové rituály.
pro ještě větší relax doporučujeme našim hostům zajistit si některou z beauty
procedur, které jsou ubytovaným hostům nabízeny.
chuťové buňky potěšíte v zámecké restauraci. Jídelnímu lístku vévodí české
pokrmy. Bylinky ze zámecké zahrady využíváme nejen v kuchyni, ale také pro
přípravu vlastních bylinkových sirupů a limonád.
děti se vydovádí na prolézačkách, skluzavkách, houpačkách a trampolíně. při
nepřízni počasí naleznou vyžití v naší velké dětské herně či sportovním koutku
a při pobytových programech.
Během pobytu můžete absolvovat prohlídku zámku s výkladem, zapůjčit si
kolo, elektrokolo a segway nebo si zahrát bowling či tenis. umíte si představit
lepší dovolenou v čechách? Všechny dostupné pobytové balíčky naleznete
na www.hotel-valec.cz.

Hotel Zámek Valeč l Valeč 1, 675 53 Valeč u třebíče l 568 441 372 l recepce@hotel-valec.cz l www.hotel-valec.cz

