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VÁS ZVE NA
41. SETKÁNÍ

21. 5. 2019
EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA
MASARYKOVY UNIVERZITY
Lipová 41a
602 00 Brno

REGIONÁLNÍ KONFERENCE
O PODNIKÁNÍ, BYZNYSU A VZTAZÍCH
13:00 - 13:30

WELCOME DRINK

13:30 - 13:40

BUDUJEME PODNIKATELSKOU PLATFORMU A HRDÉ ČESKO
HELENA KOHOUTOVÁ, zakladatelka Podnikatelské platformy Budujeme hrdé Česko & Ocenění Českých Podnikatelek

13:40 - 13:45

PŘIVÍTÁNÍ
DAGMAR ŠPALKOVÁ, Proděkanka pro vnější vztahy a marketing, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita

13:45 - 15:40

QUO VADIS ČESKO
PETR TOMÁŠEK, Regionální ředitel firemního bankovnictví ČSOB
Téma: Příležitosti a inovace. Jejich rizika a hrozby
Petr Tomášek pracuje ve společnosti ČSOB od roku 2001. Svou kariéru v bankovnictví odstartoval na pozici korporátního bankéře, odkud se posunul na ředitele
pobočky. V současné době působí na pozici regionálního ředitele zodpovědného za Jihomoravský a Zlínský kraj. Jeho pracovní zaměření se vždy soustředilo na produkty a služby určené pro korporátní a firemní klientelu. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně se specializací na ekonomiku a řízení průmyslu.
S vysokými školami je nadále v kontaktu prostřednictvím přednášek o bankovnictví.
DANIELA BURIANOVÁ, Majitelka a zakladatelka ESOP
Téma: Slouží mně firma tak jak chci a vím vůbec co chci?
Daniela vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze na fakultě financí a účetnictví. Absolvovala profesní studium Master of Laws LL.M. korporátní právo a správa podniku se zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností zakončené obhajobou disertační práce „Rodinný podnik a přechod podnikání
z fyzické osoby na obchodní korporaci“. Je auditorkou, daňovou poradkyní, bilanční účetní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní. Od studií se specializuje na účtování a zdaňování neziskových organizací a obcí. Je členkou odborného kolegia v sekci pro neziskové organizace při Komoře daňových poradců
a věnuje se metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a neziskových organizací. Je ředitelkou a majitelkou společnosti ESOP účetní a daňová kancelář
s.r.o.
DARINA VODRÁŽKOVÁ, Strategy Lead společnosti DAQUAS
Téma: Antropologie v byznysu aneb svět IT a peněz
Darina chce pomáhat lidem, aby jim správně pomáhalo IT. Její společnost DAQUAS tedy vnáší empatii, komunikaci, rozhled a dobrou vůli ke spolupráci těch,
kdo IT užívají, a těch, kdo IT vytvářejí. Její mantrou je spolehlivost a důvěra, což jsou dvě strany jedné mince. Absolvovala obor kulturní antropologie na Univerzitě Karlově. Ve firmě DAQUAS je od roku 1991, po jednadvaceti letech služby se stala její majitelkou. Její firma má přes 400mil obratu a patří mezi hybatele
v oboru. V roce 2017 získala cenu ČSOB - Výjimečná podnikatelka v rámci projektu Ocenění Českých Podnikatelek.
PAVLÍNA TORHANOVÁ, Jednatelka společnosti 201 consulting s.r.o.
Téma:
Pavlína absolventkou fakulty Mezinárodních vztahů, oboru Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. První pracovní zkušenosti nabyla již
během studia ve společnosti Johnson & Johnson, a to v oddělení marketingu. Pětiletou praxi v mezinárodním obchodu získala ve společnosti 201 s.r.o. Období
2005 – 2007 pracovala v Moskvě, kde se věnovala oblasti řízení výroby ve společnosti MOST-1, která je významným ruským výrobcem flexibilních obalových
materiálů, a dále ve společnosti Home Credit v divizi Rozvoje bankovní sítě. Po návratu do České republiky se od roku 2009 začala věnovat strukturálním fondům
EU. Od roku 2012 úspěšně vede firmu 201 consulting s.r.o. se specializací na poradenství v oblasti získávání dotací pro zpracovatelský průmysl. Díky konzultační
činnosti její společnosti byly zrealizovány projekty v investiční výši za více jak 2,6 mld. Kč. V roce 2017 byla zařazena mezi finalistky 10. ročníku Ocenění českých
podnikatelek.

15:40 - 16:00

COFFEE BREAK

16:00 - 16:30

JAK JSME USPĚLY V OBORU, KDE SE PROSAZUJÍ PŘEVÁŽNĚ MUŽI?
BARBORA BÜHNOVÁ, Docentka katedry počítačových systémů a komunikací Masarykova Univerzita, fakulta informatiky, Technology & Course
Development Director Czechitas
Bára Bühnová se věnuje výzkumu a vývoji nových technologií pro kritické infrastruktury a města budoucnosti. Po zkušenostech z výzkumných pobytů v zahraniční (Německo, Austrálie) nyní působí jako docentka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), kde vede Sdružení Průmyslových Patrnerů FI MU
(30 firem), působí v akademickém senátu, a stojí za řadou předmětů reflektujících nejmodernější technologie, které na FI MU zavedla. Bára vede několik výzkumných týmů, jak pod Fakultou informatiky MU (softwarové architektury) tak pod Ústavem výpočetní techniky MU (analýza velkých dat) a dále pod Českým
centrem excelence pro kyberkriminalitu C4e (návrh kritických infrastruktur), a podílí se na organizaci řady mezinárodních konferencí. Baví ji bořit stereotypy,
zejména když jde o dívky v IT, a tak působí ve vedení neziskové organizace Czechitas (jako Technology and Course Development director), která inspiruje a vzdělává nové talenty ve světě IT, se zaměřením zejména na ženy a děti (s více než 10.000 absolventy).
JANA NOVÁKOVÁ, Zakladatelka a majitelka, Trustav s.r.o.
Společnost Trustav se více jak 21 let specializuje na výrobu historických dřevěných oken a dveří, zároveň také provádí i jejich montáž a stavební práce s ní
související. Vyrobila cca 12.000 špaletových oken (historické kopie v památkově chráněných objektech) a dále cca 24.000 jednoduchých oken (obvykle také
v památkově chráněných objektech). Výsledky její práce můžeme obdivovat například v pražském Art Deco Imperial Hotel, Strahovském klášteře nebo Hudebním divadle Karlín. Vedle toho je také dcerou, manželkou, maminkou a babičkou. Náročný a hektický pracovní život v převážně mužském světě jí nebrání udržet
si ženskost, smysl pro rodinu, pozitivní vztah k lidem a stálou potřebu pomáhat druhým. Jak sama říká: „Ještě stále mě baví žít a pracovat!“
HANA GAWLASOVÁ, Partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs
Hana Gawlasová je partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs a vedoucí pracovní skupiny People & Technology. Pracovněprávní poradenství úspěšně skloubila s technologickou expertizou a vytvořila na trhu unikátní brand People & Technology právníka. Hana je uznávanou právničkou pravidelně oceňovanou řadou nezávislých rankingových publikací. Již čtvrtým rokem se objevila na prestižním žebříčku nejvýznamnějších právniček Právního rádce.
Angažuje se v mentoringu, společenské odpovědnosti a v oblasti rovných podmínek pro ženy.

16:30 - 17:00

JAK SE DOSTAT NA PODNIKATELSKÝ VRCHOL aneb kolikrát jsme byli na dně?
JIŘÍ ČERNOTA, Zakladatel a majitel Bewit
Ing. Jiří Černota podniká úspěšně od poloviny devadesátých let. Byl spoluzakladatelem společnosti SATJAM, která je dnes jedničkou na trhu lehkých střešních
krytin. Po prodeji firmy v roce 2006 se zaměřil na svou celoživotní zálibu - zdravý životní styl. Tato změna vyústila v založení společnosti BEWIT, která vyrábí terapeutické, 100% přírodní esenciální oleje, přírodní kosmetiku, superpotraviny a přírodními parfémy. Je rovněž autorem transformačních výrobkových řad BEWIT
HOME a BEWIT PRAWTEIN a autorem jedinečného obchodního modelu BEWIT osobní franšízy. Je propagátorem zdravé stravy, bosého chození, otužování
a vyváženého života. Vznešeným cílem a vizí společnosti je HAPPY ESSENTIAL WORLD.
KATEŘINA KADLECOVÁ, Spolumajitelka USSPA
Spolumajitelka české rodinné společnosti USSPA, prvního českého výrobce spa a termálních bazénů swim spa, založené v roce 1995. Vystudovala obchod na
Masarykově univerzitě v Brně. Ve firmě vybudovala marketingové oddělení a stojí za koncepcí značky. Od generační výměny v roce 2011, kdy převzala vedení
společnosti od svého otce, je ředitelkou USSPA. Působí zde spolu se svým manželem, s kterým mají 12letého syna. USSPA je lídrem domácího trhu, své vířivky
exportuje do více než 20 zemí světa, ve Španělsku má dceřinou společnost. Výrobky z východočeské Dobrouče najdete od Švýcarska po Zanzibar. Firma má vlastní oddělení vývoje a designu, její produkty získaly nejprestižnější světová ocenění za design v čele s Red Dot Award (Německo) a Good Design (USA). Kateřina
Kadlecová je držitelkou titulu Manažerka odvětví a Mladý manažerský talent za rok 2016, podle časopisu Forbes je jednou ze 100 nejvlivnějších žen Česka roku
2017 a jednou z TOP 25 žen Česka 2017 a 2018 v kategorii Podnikatelka dle žebříčku mediálního domu Economia a Hospodářských novin.
PETR CASANOVA, Zakladatel First Class Publishing a.s.
Petr Casanova vytvořil komunitu FirstClass.cz, která sdružuje okolo tří set tisíc lidí. Její síla je ve sdílení příběhů, kdy od svého založení v roce 2011 to představuje
skoro milion unikátních případů. Dále je zakladatelem tištěného magazínu Business Leaders, který vychází jako dvouměsíčník a je inspirací pro všechny, kteří se
chtějí posunout ve svém, zejména profesním, životě. Petr Casanova především pomáhá lidem, je autorem 4 knižních bestsellerů.

17:00 - 19:00

NETWORKINGOVÁ RECEPCE

19:00 - 21:00

AFTER PARTY USSPA pouze pro pozvané na speciální privátní pozvánku

Využijte unikátní příležitost potkat se a hovořit s předními odborníky v přátelské komorní atmosféře.
Součástí setkání je občerstvení a volná diskuze. Investovaný čas se Vám rozhodně vyplatí.
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK STOJÍ NA VAŠÍ STRANĚ.
Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Pozvánka je určená pro 1 osobu a je bezplatná. Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, doporučujeme registraci
co nejdříve a přes on-line odkaz. Po naplnění kapacity prostor nebudeme moci další registrace potvrdit. Účast bez registrace není možná.
Pro více informací kontaktujte Agenturu Helas s.r.o., na telefonním čísle 220 570 708 nebo přes email helas@helas.org
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