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OCENĚNÍ

ČESKÝCH PODNIKATELEK

- OCP 2009
Porotci OCP 2009 s vítězkami (zleva):
Janou Erbovou, Helenou Mikulínovou,
Martou Slánskou a Ilonou Kejklíčkovou.

Dvě zakladatelky, čtyři vítězky – šest žen, které svedla dohromady jedna soutěž. OCENĚNÍ
ČESKÝCH PONIKATELEK – OCP 2009. V roce 2008 se Helena Kohoutová, ředitelka
Agentury Helas a Jana Švenková, partner Mazars Audit, rozhodly podpořit české ženy
podnikatelky. Umožnily jim, aby byly oceněny jako osobnosti a poukázaly na významné
projekty nebo inovace, které české ﬁrmy pod vedením těchto žen přinášejí na český nebo
evropský trh. Po vyhlášení letošního druhého ročníku se dají k těmto dvěma jménům přiřadit
další. Jména čtyř žen, manažerek, podnikatelek. Jména vítězek.

V čem jsou letošní ﬁnalistky stejné a v čem se naopak liší od
vítězek loňského ročníku soutěže?
HK: „Loňské i letošní vítězky opět potvrdily to, že na začátku jejich rozhodnutí založit vlastní firmu, nebyla touha
po úspěchu a slávě, ale především snaha splnit si své sny,
radosti, a také potřeba seberealizace či vyřešení osobní
situace. Letošní vítězky jsou jiné, ale z hlediska životních
postojů se o od těch loňských neliší – fyzicky jiné osoby
smýšlející stejně. Všechny z nich hovoří a zakládají si na
slušnosti, etice a pilné, poctivé práci. Setkání s nimi pro
mě bylo osobně velmi inspirující, radostné a pozitivní. Je
to i motto naší soutěže a jsme rády, že s potkáváme s lidmi
s podobným smýšlením. “

Jste žena manažerka. Byla ve Vašem životě někdy chvíle,
kdy jste si řekla, že s podnikáním skončíte?
JŠ: „Pochybovat je lidské a přínosné. A nelze se tomu vyhnout ani v podnikání či jakékoliv práci, která vás živí.
Pokud jsem někdy pochybnosti pocítila, tak jen v určité
rovině. Nikdy jsem neuvažovala o tom, jak se říká, se vším
skoncovat, spíše změnit v rámci svého působení některé
zaběhnuté procesy, metody, osobní přístup a cíle. Člověk
se musí zastavit, zhodnotit věci minulé a snažit se svoji
cestu lépe směrovat.“
Co pro Vás bylo jako ženu podnikatelku nejtěžší?
JE: „Podnikání je časově velmi náročné a pro mě je cestou,
jak si dělat věci po svém. Nejtěžší pro mě bylo uvědomit si
a smířit se s tím, že nemohu být stále stoprocentní podnikatelkou, maminkou, manželkou a hospodyňkou, aniž by
mě to úplně vyčerpávalo. Nakonec se mi naštěstí podařilo
vše kloubit a najít si zálibu, která mi dodává energii –
jízdu na koni.“
Co byste vzkázala ostatním ženám podnikatelkám?
MS: „Nebojte se podnikat. Všichni mají stejné šance. Zapomeňte n předsudky. Dejte si vysoké cíle a běžte za nimi
s plným nasazením. Z vašeho úsilí budete mít užitek nejenom vy sama, ale i mnoho lidí kolem vás – rodina, spolupracovníci, spokojení klienti… Tak, jak se to povedlo mě
v MAXIMA REALITY.“

IK: „Tento úspěch pro mě je opravdovou životní výhrou.
Že to, v co jsem věřila, se opravdu splnilo. Výhra pro
mne znamená, že má cenu jít dál a pomáhat, že to lidé
pozitivně vnímají a oceňují. A to vše za to stojí… Výhra
pro mne znamenala ocenění i v profesní praxi. Po vyhlášení jsem se cítila zaskočená, protože toto ocenění jsem
opravdu nečekala. Jsem ale velice šťastná a hrozně moc
všem děkuji.“ I

O SOUTĚŽI:
Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která splňuje tři
základní kritéria: osoba je český občan – žena, je 100% majitelkou společnosti a její společnost byla založena nejpozději
k 1. lednu 2005. Dle stanovených kritérií hodnocení se vychází z ekonomické analýzy ﬁrem a z jejich společenského přínosu. Jednotlivým kritériím jsou přiřazeny příslušné body a váhy.
Celková databáze obsahovala 11 462 společností. Počet ﬁrem
v této databázi, které zveřejnily své účetní závěrky za uplynulá
3 účetní období, činil 1 521 ﬁrem, z toho 223 společností má
10 a více zaměstnanců. Po prvních předběžných analýzách
byl z této poslední skupiny podniků sestaven seznam téměř
70 potencionálních ﬁnalistek, z nichž 17 postoupilo do nejužšího ﬁnále.
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Spoluzakladatelky a iniciátorky soutěže - Helenu Kohoutovou (ředitelka a jednatelka Agentury Helas, která se zabývá organizováním společenských akcí pro firmy) a Janu Švenkovou (partnerka
Mazars Audit, kde je zodpovědná za koordinaci auditů
velkých mezinárodních firem a středních podniků).
Vítězky letošního ročníku soutěže – Janu Erbovou (zvítězila v kategorii malá společnost s firmou AC-T servis
spol. s.r.o.), Martu Slánskou (první místo v kategorii
střední společnost, MAXIMA REALITY, s.r.o.), Helenu
Mikulínovou (vítězka kategorie velká společnost, Callis
Inter s.r.o.) a Ilonu Kejklíčkovou (cena České spořitelny –
Výjimečná podnikatelka, soukromá klinika LOGO).

ŠEST OTÁZEK A ŠEST ODPOVĚDÍ PRO

Co pro Vás znamená vítězství v této soutěži? Jak jste se cítila
bezprostředně po vyhlášení?
HM: „Vítězství vnímám jako krásné a velké ocenění a to
nejen pro mě, ale i pro celý pracovní tým. Věřím, že tímto vítězstvím se zvýší renomé společnosti a může se také
pozitivně projevit při setkání s novými klienty. Bezprostředně po vyhlášení jsem se cítila krásně a šťastná, jako
bych se vznášela :-). Je to nepopsatelný pocit.“

V porotě usedli: patronka a porotkyně letošního ročníku, Eliška Hašková Coolidge, Ing. Dana Jagošová, ředitelka odboru
komerčního centra České spořitelny; korektivní dermatolog,
MUDr. Hana Raková, MBA, ředitelka Esthé - Kliniky estetické
medicíny s.r.o.; Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ředitel Institutu
ekonomických studií při FSV Univerzity Karlovy, byl členem
Národní ekonomické rady vlády (NERV). Dále pan Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), Ing. Pavel Finger, MBA,
člen představenstva Czech Credit Bureau, Ing. Hana Pavlištová, ředitelka České informační agentury (ČIA), proslulý baletní
mistr Vlastimil Harapes a obě zakladatelky, Helena Kohoutová
(Agentura Helas) a Jana Švenková (Mazars Audit)

