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katele, podnikatelky, mana�ery a�majitele �rem. Osobnosti, 
které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a�p�e-
devším, které se jen tak nevzdávají. Finalisté našich sout��í 
jsou prov��ené �rmy odborným garantem CRIF Czech Cre-
dit Bureau, presti�ní mezinárodní ratingovou a�scoringovou 
spole�ností a�jsou d�v�ryhodnými klienty i�dodavateli.  Uni-
kátnost tohoto systému v�rámci �eska nemá obdoby, pro-
to�e na� jednotícím transparentním ekonomickém principu 
jsou hodnoceni líd�i, exporté�i, podnikatelky, a� to je zcela 
mimo�ádná zále�itost.

Jak váš tým zvládl fungování v karantén�? Nové 
nápady na sebe ve vašem p�ípad� nikdy nenechají 
dlouho �ekat?
M�j tým si vedl fantasticky. Jsem na� n�j nesmírn� hrdá. 
V�prvé �ad� jsme vyu�ili našich letitých zkušeností s�po�á-
dáním on-line webiná��. Kdysi jsme s� tím p�edb�hli dobu, 
nyní se nám to hodilo. Webiná�e jsme rozší�ili o� po�ádání 
on-line talk show s�osobnostmi. Za�dva m�síce jsme uspo-
�ádali p�ibli�n� patnáct on-line akcí s�ú�astí tém�� sedm set 
host�. Bylo to dynamické, zábavné, vzrušující. Za�druhé jsme 
intenzivn� pracovali a�tvo�ili Virtuální komunika�ní platfor-
mu. Pova�te sami. Ka�doro�n� jsme ve�spojení s�11 tisíci �es-
kými �rmami. V�dnešní dob� máme tedy vzácnou mo�nost 
vytvo�it si vlastní, spole�né mikroklima, kde se dobré �eské 
�rmy mohou vzájemn� podr�et. V�ka�dém p�ípad� je naší 
silnou vizí podporovat a�propojovat tyto �rmy s�cílem spo-
le�ného úsp�chu. Mimo�ádná ekonomická síla, kterou toto 
spole�enství má, m��e zp�sobit hodn� pozitivních v�cí. 
Spolupracovat spolu, v�d�t, kdo je kdo, na�koho se m��e-
me spolehnout, hledat nové zdroje, nep�estat v��it. Chránit 
svou svobodu a�postupovat kup�edu, díky d�v�ryhodným 
doporu�ením a�vztah�m. V�této v�ci spolupracujeme s�od-
borníky a� profesionály. Rozhodli jsme se vyzkoušenému 
modelu dát novou dimenzi pro spole�ný u�itek a� tvo�íme 
Virtuální komunika�ní platformu Budujeme hrdé �esko, kde 
je mo�né sdílet u�ite�né informace a�zprávy, novinky, nabí-
zet své slu�by a�výrobky, psát, o�tom, co �rmy pot�ebují, po-
�ádat sch�zky, rozhovory, webiná�e. Touha po�nezávislosti 
a�svobod� nám dala sílu vybudovat zajímavé �rmy. Tu sílu 
budeme pot�ebovat po�ád. Proto je dobré mít místo, kde se 
m��eme vzájemn� podporovat. Naše �eské �rmy, které spo-
le�n� nacházejí nové cesty, i�kdy� ctí a�zachovávají tradi�ní 
hodnoty. Vytvá�íme sí� spolehlivých kontakt� a�p�átelských 
vztah�. 

UU� p�es dvacet let ovliv�ujete podnikatelské prost�e-
dí v �eské republice, propojujete výjime�né osob-
nosti �eského byznysu. Jak se zm�nilo podnikání 
a p�ístup k n�mu za tu dobu?
P�ed dv�ma lety jsme v� rámci naší �rmy vstoupili do� t�etí 
dekády �innosti. Ka�dá z�t�chto dekád m�la sv�j speci�cký 
náboj a�charakter. Vlastn� souvisel i�s�tím, v�jakém stadiu se 
nacházela naše �rma a�m�j osobní vývoj jako �lov�ka, jako 
podnikatele, a�samoz�ejm� spole�nosti jako takové. V�prv-
ní dekád� jsem potkávala za�ínající podnikatele, kte�í nyní 
�asto pat�í mezi absolutní lídry �eského byznysu. Tehdy byli 
na�startu, n�komu se povedl, n�komu ne. Já byla na�úplném 
za�átku a�pro m� jako p�vodn� operní p�vkyni s�idealistic-
kými p�edstavami o��ivot� to bylo takové bezvadné a�tv�r�í 
období. V�té dob� se nepodporovaly startupy, technologie 
byly na�za�átku, byl to takový starý sv�t napln�ný odhodlá-
ním a�tv�r�í �inností. Byly to vlastn� krásné �asy a�je na�co 
vzpomínat. Druhá dekáda byla ji� o� ukotvování byznysu, 
pozic, profesionálních postup�, expanzi. �ada �eských �rem 
obrátila svoji pozornost do�zahrani�í, globální sv�t a�mnoho 
p�íle�itostí bylo všude kolem nás. Do�pop�edí se dostávala 
témata jako rodinné �rmy a�p�edávání štafety v�nich, inves-
to�i se rozhlí�eli po�trhu, po�nových p�íle�itostech.  

Sou�asnost je tedy t�etí dekádou, �ím je typická?
T�etí dekáda má jiný charakter. Úsp�chy p�edchozích let 
jako by za�aly �rmy jistou m�rou omezovat. Chyb�la pra-
covní síla, co� za�alo ovliv�ovat standardní podnikatelské 
prost�edí a�nebylo to v�bec jednoduché. Za�aly se v�mnoha 
situacích rozevírat n��ky mezi tím, co je mo�né a�reálné, a�co 
je sci-�. Nyní zasáhl Covid-19. Situaci zvládnou �rmy, které 
budou schopny inovovat, dívat se na�byznys novýma o�i-
ma, bude to doba odhození bariér a�op�t nalezení pokory. 
Samoz�ejm� zále�í na�oboru té které �rmy, ale jist� to bude 
obecný trend.

Zalo�ila jste dva unikátní kluby Helas News Encoun-
ters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club 
a také t�i presti�ní projekty Ocen�ní �eských podni -
katelek, Ocen�ní �eských lídr� a Ocen�ní �eských ex -
portér�. Která z  aktivit vás zam�stnává nejvíce?
Ono je vše propojeno a�vše souvisí se vším, nedá se �íct, �e 
n�co nás zam�stnává více �i mén�, �ekla bych, �e rovnom�r-
n�, intenzivn� a�naplno. Tato podnikatelská platforma Helas 
se postupn� formuje od� roku 1997. Sdru�uje �eské podni-
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další d�ti, n�kdo rozší�il sv�j byznys, n�kdo prodal za�statisí-
ce, n�kdo za�miliony.

Vaše Budujeme hrdé �esko by m�lo pomáhat moti-
vovat, a navíc edukovat mladší generaci. Jak se zro-
dila prvotní myšlenka?
První podn�t byl velmi jednoduchý. P�ála jsem si, abychom 
si my �eši dokázali �íct, �e jsme dob�í. �e n�co umíme, 
a�um�li si to p�ipustit. �asto se mi stávalo, �e mi �eny i�mu�i 
�íkali, �e nejsou ješt� dost dob�í, aby se p�ihlásili do�sout��e. 
Obvykle ti nejskromn�jší také vyhráli. Ono nejde o�to vít�z-
ství, ale o�to ocen�ní a�snahu. Vidím skv�lé �eské podnika-
tele a�podnikatelky. Firmy, které jsou aktivní ve�svém m�st�, 
kraji, celé republice, ale i�takové, které zvládly p�ekonat práh 
�eské republiky. A� ji� fyzicky, p�sobí v�r�zných zemích sv�-
ta a�exportují slu�by a�produkty, nebo mentáln�, svými ná-
pady, know-how ovliv�ují podnikání ve�sv�t�. Majitelé, kte�í 
se odhodlali jít za�svojí vizí, a�ne jenom za�svými obchodními 
výsledky. Také budoucí podnikatele, kte�í stojí na�prahu své-
ho podnikání. 

A co je podmínkou? 
Být inovativní, uva�ovat v�rámci celého sv�ta. To znamená 
být odvá�ný, transparentní, podnikat eticky a�nebát se. Úsilí 
t�chto lidí ovliv�uje ekonomickou a�sociální prosperitu naší 
zem�. Kdo je hrdý �eský podnikatel? Ten, který o�své �rm� 
a�své zemi p�emýšlí v�horizontu desítek let, ne v�horizontu 
volebního období. Ten, kdo si uv�domuje, �e jeho podnikání 
ovliv�uje širší systém kolem n�j. A�podniká tak, aby to bylo 
dobré pro n�j, jeho �rmu a�všechny, kterých se to týká.

Blí�í se Ocen�ní �eských podnikatelek. Na co se v té 
souvislosti nejvíc t�šíte?
Na�nové podnikatelky, nové p�íb�hy, nové p�íle�itosti a�spo-
le�nou radost.

Co plánujete v nejbli�ší budoucnosti a jaké máte 
dlouhodobé plány?
Ustát vše, co jsme vybudovali, vysnili a�vdechli tomu �ivot.  
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JÁ SE NIKDY NECÍTILA BÝT PODNIKATELKOU V TRADI�NÍM POJETÍ.  
MÁ PRÁCE JE NAPLN�NÁ UP�ÍMNÝM ZÁJMEM O DRUHÉ.

A k tomu jste ješt� stihli spustit projekt pro podporu 
�eských exportér�…
Ano, projekt Ocen�ní �eských exportér� vzbudilo neuv��i-
telný zájem, který  nás samotné p�ekvapil. Je zalo�en na�stej-
ném principu hodnocení jako naše dv� p�edchozí sout��e, 
logicky však �rma musí exportovat své slu�by �i zbo�í ales-
po� z�20 %. Zájem �rem se do�sout��í zapojit i�v�dob� covidu 
ukazuje na�odhodlání, sílu �eských podnikatel� a�také hlad 
po�pozitivních podn�tech.

Zú�astnila jsem se n�kolika vámi po�ádaných akcí 
a musím p�iznat, �e mne naprosto odzbrojila velmi 
milá a osobní atmosféra. �ím si vysv�tlujete to, �e 
doká�ete vytvo�it takové klima mezi lidmi z byznysu?
Já se nikdy necítila být podnikatelkou v� tradi�ním pojetí. 
Má práce je napln�ná up�ímným zájmem o�druhé, vytvo�it 
prost�edí a�zázemí, které je d�v�ryhodné, p�íjemné a�lidé si 
tam mohou odpo�inout. Kdy� dáte dohromady chytré lidi, 
navíc lidi, kte�í mají vlastní �rmy �i byznys, nové v�ci vznik-
nou v�dy. Není nutné stále na�n�co tla�it. V�ci se �asto d�jí 
a� p�ekvapiv� samy a�lehce. Chce to „jenom“ být p�ipraven. 
Snad m� také napadá komentá� jednoho mého kolegy, kte-
rému jsem kdysi �ekla, �e jsme zvláštní, �e více ne� dvacet 
let d�láme jednu a�tu samou v�c a��innost. On na�to �ekl, �e 
je to proto, �e jsme v�rni svým myšlenkám a�sami sob�. To 
vystihuje vše. D�lám, co m� baví, �emu v��ím a�co mn� roste 
pod rukama.

Jedním z hlavních témat je role �en v �eském byz-
nysu. Setkáváte se s mnoha úsp�šnými dámami. Co 
podle vás mají spole�né?
Odhodlání, pracovitost, nápaditost, zodpov�dnost. TOUHU. 
Naše statistiky kdysi ukázaly, �e p�ibli�n� 35 % �en podnika-
telek se do�své pozice vypracovalo. Další po�etná skupina 
jsou ty, které p�evzaly �rmu po�n�kom v�rodin�, nebo� by ji-
nak zanikla. Další skupina jsou ty, které byly k�podnikání do-
nuceny okolnostmi, proto�e se dostaly do��nan�ní a��ivotní 
nouze �i m�ly malé d�ti. Nejmén� je t�ch, které pova�ují 
podnikání za jedinou mo�nou cestu pro jejich �ivot. Vše je 
v�po�ádku a�vše je dobré.

V �em je nejv�tší hodnota toho, co d�láte?  
To se musíte zeptat mých vít�zek, vít�z�, �len� a� klient�.  
Kdy� jste na�vrcholu v�podnikání nebo v�korporaci, tak na-
ho�e v�dy fouká. �lov�k je sám. Taková je realita. Mít vytvo-
�enou silnou a�velkou skupinu lidí, kte�í to mají podobn�, má 
obrovský psychologický a�pozitivní význam. Najednou víte, 
�e nejste sám. �e i�druzí mají podobné starosti a�je to nor-
mální, �e to není selhání, �e se prost� r�zné v�ci d�jí. Lidem 
to dává inspiraci, chu� jít dál �i ud�lat nové rozhodnutí. Jak 
jsem ji� zmínila, chyt�í lidé se v�dy domluví i�na�spolupráci, 
ale to já osobn� vnímám jako sekundární. Mnoho lidí mi �ek-
lo, �e díky mn� neprodali �rmu, nebo naopak ji lukrativn� 
prodali, n�kdo si díky úsp�chu v�našich projektech po�ídil 


