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3Úvod   

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 nejpovo-
lanějšími, tedy organizátorkami projektu Ocenění 
českých podnikatelek – OCP. Projekt, který letos 
 dospěl do dvanáctého ročníku existence, vyzdvihu-
je 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.

Kvalifi kačních 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 pod-
nikatelkou s podvojným účetnictvím a má roční ob-
rat minimálně deset milionů korun. V rámci ocenění 
se soutěží v několika kategoriích, mimo jiné dle veli-

kosti fi rmy, výjimečného růstu úspěšnosti podnika-
telky a také dle použitého inovativního podnikatel-
ského řešení.

Za dosavadních dvanáct let vybíral odborný ga-
rant, společnost CRIF – Czech Credit Bureau ve 
spolupráci s porotami z více než dvou set tisíc 
 českých podnikatelek! Z nich vzešlo na téměř šest 
tisíc semifi nalistek a 757 se jich dostalo až do fi ná-
le. Vítězky předchozích ročníků představujeme na 
stranách speciálu týdeníku Euro, šampionky roční-
ku 2019 poznáme na slavnostním předání na začát-
ku listopadu. 

Seznam fi nalistek naleznete na následujících 
stranách publikace, stejně jako profi ly několika výji-
mečných dam, které dokázaly, že uspět v podnikání 
dokáže i ženská část populace. 

Za redakci týdeníku Euro vám přeji příjemné a in-
spirativní čtení.

Ondřej Hergesell
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Martin Zika • zika@mf.cz

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

Ocenění českých 
podnikatelek 
pomáhá 
zviditelňovat 
úspěchy žen 
v byznysu
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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 semifina-
listek 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 spole-
čenský přínos podniků vedených ženami. Rozho-
duje 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 be-
nefity 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 zasta-
vit se a získat nový pohled na 
svůj život a podnikání, načerpat inspiraci a bohaté 
podněty, které tu leží doslova na dosah ruky, a v ne-
poslední řadě je to i důležitá příležitost poděkovat 
pracovnímu kolektivu a klientům,“ říká Kohoutová. 
A dodává, že více než zajímavá je také možnost po-
tkat 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 mo-
ment, díky němuž mají mimo jiné možnost ohléd-
nout 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 roz-
voj 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 spo-
lečnosti. Její společnost – jde o obchodní společ-
nosti 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 mož-
nosti 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 ra-
ting a scoring firem. Užší nominace pak vznikají na 
základě dostupnosti účetních závěrek za poslední 
dva roky před konkrétním ročníkem soutěže a ratin-
gem ve stupních 1–11. S tím, že vítězky předcho- 
zích ročníků se mohou do soutěže přihlásit znovu 
nejdříve až za další tři roky. Jinými možnostmi zapo-
jení do soutěže jsou vlastní iniciativa a také doporu-

čení zakladatele projektu.
Samotný proces přihlášení 

pak je relativně jednoduchý. 
Žadatelka na webu ocenenices-
kychpodnikatelek.cz ve formu-
láři „Registrovat se“ vyplní 
kontaktní údaje, tedy jméno 
své firmy, IČO atd., a ekono-
mické informace za poslední 
dva roky se automaticky načtou 
z databá ze odborného garanta 
Cribis.cz. Podmínkou automa-
tického vyplnění ekonomických 
údajů je nicméně dostupnost 
závěrek za toto období. Chybě-
jící informace musí žadatelka 

vyplnit manuálně. Součástí registrace je také 
vyplnění dotazníku.

Výjimečná podnikatelka či inovativní řešení
V rámci Ocenění českých podnikatelek se soutěží 
o několik cen a titulů. Především je to Česká podni-
katelka, 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 ohle-
du 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 ohle-
du na kategorii, v níž se nachází. Uděluje se rovněž 
jedna cena.

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

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 zaměst-
nancům prostor pro hledání vlastních cest k do-
sažení 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 
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inovují stávající nebo vytvářejí úplně nové produkty 
a služby.

Ekonomické i osobní hodnocení
V okamžiku, kdy odborný garant nominuje semi-
finalistky 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 fina-
listou 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.

„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.
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Ocenění jsou pak slavnostně předávána v rámci 
Dne českých podnikatelek za účasti všech finalis-
tek, odborné poroty a partnerů. Součástí je také 
tisková konference a „networkovací“ recepce. 
Finalistky poté mají možnost zapojit se do Pod-
nikatelské platformy Helas, po limitovanou dobu 
bezplatně.

Nejen soutěž
Agentura Helas ovšem kromě soutěže samotné 
organizuje i celou řadu souvisejících akcí. Napří-
klad v roce 2018 připravila sérii setkání v regio-
nech. 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 Čes-
kých Budějovic, na zámek Loučeň a do Starého 
Plzence.

Pro vítězky 11. ročníku byl také připraven me-
diální 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 víken-
dový pobyt, který byl zaměřen na sdílení zkušeností 
z byznysu.

V letošním roce se setkání OCP odehrálo v pro-
storách České mincovny v pasáži České národní 
banky. Místo setkání tak plně odpovídalo připrave-
nému 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 rám-
ci 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.

„Během dvanácti let jsem se díky OCP setka-
la 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 vysoké-
ho 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. 

Ocenění českých 
podnikatelek má jasná 
kritéria. Zapojit se do něj 
může česká občanka, 
která je v hodnoceném 
období stoprocentní 
majitelkou společnosti.

Především obchod a služby
Podle statistik Ocenění českých podnikatelek jsou 
doménou žen působících v tuzemském byznysu přede-
vším 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. 

Odborná porota
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.

Dlouhodobě úspěšné podnikatelky
„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.
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12 Top podnikatelka 2019   Seznam finalistek

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

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

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

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

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

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 ob-
lasti stínicí techniky, textilní architek-
tury 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

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

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

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

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

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



Martin Zika • zika@mf.cz

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

► Tato publikace je do určité míry bilanční. Jak 
sama pro sebe hodnotíte uplynulé roky vy?
◄ Jednak se mi během nich potvrdilo, že prak-
ticky 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. 

► 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 nor-
mální 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 inicia-
tivu zpočátku někteří lidé reagovali zdrženlivě 
s odůvodněním, že se nikde nepotřebují prezento-
vat 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 

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.

► 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 přá-
telských vazeb či výhodnosti pro pořadatele. A že 
za tím většinou stojí muži. Já byla naopak přesvěd-
čena, 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 oce-
nění. Myslím tím pravidla ekonomická a společen-
sko-etická. 

► 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 do-
stali ke všem. A jelikož nejsem vzděláním ekonom, 
napadla mě výborná věc, totiž oslovit s nabídkou 
spolupráce společnost, která by se stala odbor-
ným garantem a dala věci skutečný punc a záru-
ku 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 

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

14 Top podnikatelka 2019   Rozhovor   Helena Kohoutová
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projektů, kterými se zabýváme, včetně nového pro-
jektu Ocenění českých lídrů, je totiž také naprosto 
unikátní podnikatelská platforma ryze českých 
firem. Toto prostředí a atmosféra okolo něj je na-
prosto neuvěřitelná.

► Kdybyste srovnala začátky s dneškem,  
v čem vidíte největší rozdíly?
◄ Když jsme začínali, byly v ČR přibližně 4,5 tisí-
ce podnikajících žen. Postupně jejich počet rostl 
a dnes u nás podniká kolem 25 tisíc žen – majite-
lek společností. Když jsme v rámci prvních ročníků 
OCP dělali s nominovanými dámami rozhovory, 
zjišťovali jsme, že podnikání vytváří v jejich sou-
kromém životě spíše potíže. Často byly v nesná-
zích 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 příleži-
tost 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. 

► 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 mu-
žům 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 rovno-
cenně, nevnímala jsem kolem sebe ani náznaky 
šikany, a když jsem něco chtěla, prostě jsem šla 
a udělala to. Dnes to vnímám trošku jinak. Jsem pře-
svědčena o užitečnosti toho, když obě pohlaví dělají 
prakticky cokoli a když jsou k tomu otevřené a do-
stupné 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 pří-
stup, 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 podnikate-
lů a podnikatelek vážil. Někdy se obávám, že se 
vracíme zpět do doby, kdy podnikatel bylo pejora-
tivní slovo. Přitom je nesmírně náročné zvládnout 
všechno, co s tím souvisí. Projevují se při tom sku-
tečné 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 pod-
nikatelek, 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 fir-
my, 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 krité-
rií, 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. 

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.
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