Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP
v listopadu vyhlásila vítězky 6. ročníku
Ocenění Českých Podnikatelek podporuje a výhradně oceňuje transparentní firmy s vynikajícími
ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na hodnoty a společenskou odpovědnost firem držených
v rukou českých žen. Projekt podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich významné projekty, inovace,
ekonomický růst, osobní přístup a společenský dopad a kul vaci nejenom podnikatelského prostředí
v rámci Česka, ale i zahraničí.
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V kategorii „Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí“ byly uděleny ceny za
první až tře místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10 – 30 milionů
Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční
obrat 80 miliónů Kč a více)

Na základě finanční analýzy veřejně dostupných
údajů zpracovaných specialistou na ra ng a
scoring a odborným garantem společnos
CRIFT-Czech Credit Bureau, bylo doporučeno
11 885 potencionálních kandidátek, ze kterých
bylo vybráno 397 semifinalistek splňující
podmínky transparentnos , odpovídající
ekonomickému iRai ngu a kritériím projektu.
Do finále postoupilo 47 společnos . O prvenství
se v letošním ročníku ucházely podnikatelky,
jejichž společnos měly roční obrat od 10 až
do 300 milionů korun.
V první kategorii „Česká podnikatelka, která
podnik vlastní a řídí“ byly uděleny ceny za
první až tře místo v podkategoriích Malá
společnost (roční obrat 10 – 30 milionů Kč),
Střední společnost (roční obrat 30-80 miliónů
Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů
Kč a více).
Za 6 let soutěže porota vybírala z celkového
počtu 53.555 podnikatelek, kdy v semifinále
soutěžilo 1.121 žen, ze kterých vzešlo 170
finalistek a následně 52 vítězek s nejlepšími
ekonomickými výsledky.

VÍTĚZKY V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST
1. REVATECH s.r.o.
2. MOVANA, spol. s r.o.
3. DROGERIE CENTRAL s.r.o.

Eva Hronová
Jarmila Mrázková
Alena Gergelová

VÍTĚZKY V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST
1. Sunny Canadian Interna onal School
Základní škola a Gymnázium, s.r.o.
2. HS Čáslav s.r.o.
3. Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Alice Štunda
Miluše Dvorecká
Ilona Kejklíčková

VÍTĚZKY V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST
1. RI-STAV s.r.o.
2. E.M.T. spol. s r.o.
3. MAXIMA REALITY, s.r.o.

Irena Ryšavá
Alena Drašnarová
Marta Slánská

„Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“ hodno vliv na obohacení
trhu nebo společnos , zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnos .
Patronem ceny je GE Money Bank, která je generálním partnerem soutěže.
Vítězkou se stala paní Renata Klimentová ze společnos KM – KOV s.r.o.
„Ceny za výjimečný růst firmy – pod patronací CEMI“ hodno řízený výjimečný
růst činnos firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve
které se firma nachází. Vítězkou se stala majitelka společnos FORCORP GROUP
spol. s r.o., paní Irena Jelínková.
„Cena za inova vní řešení – pod patronací Allianz“ hodno inova vní přístup
firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma
zařazena, zvítězila majitelka společnos PROBET s.r.o., paní Ivana Pospíšilová.

Z průzkumu auditora projektu NSG
Morison vyplynulo, že průměrný věk
finalistek je 48,2 let, 40 % žen podniká
v ryze mužském oboru převážně
technického zaměření, a to od stavebních
oborů až po prodej komponentů pro
kamionovou dopravu, či turbíny pro
větrné elektrárny.

Vítězky 6. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek – OCP
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Pro 78 % podnikatelek je do budoucna
nejdůležitější strategií udržet si stávající
zákazníky, budování dobrého jména
firmy, zavedení nových služeb či výrobků
a nutnos modernizace či inves ce do
technologií. Dobrou zprávou bezesporu
je, že 62 % firem vlastněných ženami chce
v budoucnu nabírat další zaměstnance.

