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Soutež, která získává na oblibe - Ocen:eníceských podnikatelek

ZASLOUŽENA POZORNOST. Vftezky ctvrtého
JOZEF GÁFRIK

ríslušnice hezcího pohlavíjsou podle statistik v podnikání zatím tak trochu v poza-

statistika
• V ceské republice je registrovánoasi tli sta tisrcvetfich
ekonomlckjch subJekt6 (spolecoosti s rucenfm omezeným.
akciové spolecnosti, družstva
a podobne).
Pouze ctrnáct procent z nich
má statutámI' orgány obsazené v;hradneienaml.
• V statutárních orgánech
ctvrtinflremje~žen
01llI1i( než polovIcnL

trí

roénlku souteže. Foto: oep

dí. Když však pujde vše podle
'prání organizátorek souteže
nazvané Ocenení ceských
podnikatelek, situace bude
už brzy jiná ..

Držet riziko na uzde
Helena Kohoutová z agentury
Hellas a Jana Šveková z auditorské firmy Mazars prišly .
s myšlenkou podpory podnikajících žen pred tremi lety
a minulý týden udelovaly toto
ocenení v Praze už poctvrté.
Soudtí podle úcasti a ohlasu,
mohly být spokojené.
"V letošním roce odpovídalo kritériím souteže 9894potenciálních kandidátek.
Z nich porota podle ekonomických výsledku vybrala
34.f;inalistj'}~~~je
stále
ctQA:m~Q§pbne teší,
b.9J>il.t§í",.
Vždyttakjako v živote,

i v podnikání ženy muže velmi dobre doplnují. Jak vyplývá z našich poznatku, u žen
prevládá vetší averze k riziku
a mírnejší honba za ziskem,
což nemusí být nutne nevýhodou, "poznamenal v této
souvislosti Pavel Finger, clen
predstavenstva spolecnosti
Czech Credit Bureau.
Taje odborným garantem akce.

Galerie vítezek

ctem zamestnancu 10až 24)
zvitezila letos Ilona Klímová
ze spolecnosti Aspius, Zadní
Trebaií, zamerené na podnikání s masem. Ve skupine
stredních spolecností (do
99 zamestnancu) se vítezkou
stala Pavla Zálešáková, majitelka hodonínského podniku
Techtrade. Spolecnost se zabývá zpracováním tenkých
plechu. Vetšinaprodukceje
urcena na vzduchotechnické
úcely a putuje do sveta.
Na nejvyšší stupínek v ka·
tegorii velkých spolecností
(nad sto pracovniku) pak vy·
stoupila Hana Novácková,
majitelka spolecnosti Ipo Star
z Ostravy, podnikající v ob·
lasti úklidu a ostrahy.

Jedním z hlavních kritérií
úcastije, že soutežící musí být
obcankou Ceské republiky,
firmají musí patrit celá a doba podnikání musí být
nejméne ctyri roky.
Souteží se pak v nekolika
lOr!'.X/ Bul:'!!
kategoril~..,které po~$Niijh
širok~_~p~!tSrum možJ1Q~t!:..y'e Vícenaad!;~~w1jJJV.o.cerumiceskychpodnikatelek.cz.
skupine malých frrem (s po·
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