Na začátku našeho příběhu byl
Dr. Jean-François Jenewein
Jméno Jean-François Jenewein patří k nejvýznamnějším a nejvýraznějším v evropském
manažerském a personálním poradenství. Tento výjimečný člověk vynikal tvořivostí, dynamikou,
pozitivním přístupem a především radostí z objevování nových věcí. Vpřed ho poháněla vize, že
vybuduje silnou poradenskou společnost, která bude jako most mezi Rakouskem, Evropskou unií
a zeměmi střední a východní Evropy spojovat lokální znalosti s globálním dosahem. Byl aktivním
obyvatelem malebného městečka Scheibbs i kosmopolitní Vídně, patřil k hrdým Rakušanům
i nadšeným Evropanům a na základě několikaleté skutečně osobní spolupráce můžeme směle
dodat, že kouskem srdce byl i Čechem a Slovákem současně.

Dr. Jean-François Jenewein
• Narodil se v roce 1945 v rakouském Tyrolsku v rodině
diplomata, který působil v meziválečném období
i v Československu.
• V roce 1970 ukončil studium práva na Vídeňské univerzitě,
později studoval ekonomii a podnikovou psychologii.
• V roce 1977 s manželkou Ritou založil ve Vídni mezinárodní
poradenskou společnost Management Consulting Jenewein,
od roku 1989 s vlastními kancelářemi v zemích střední
a východní Evropy.
• Od roku 1985 byl prezidentem Svazu rakouských poradců
v řízení.
• Od roku 1990 působil v Československu jako poradce
v otázkách privatizace a transformace státních podniků.
• V roce 1993 se stal prvním nositelem medaile Cena Evropy,
kterou uděluje Rakouská hospodářská komora.
• V roce 1995 ho osobně vyznamenal rakouský prezident
zlatým čestným odznakem Rakouské republiky a v témže roce
ho ocenil Evropský parlament cenou Ordre Européen du
Mérite za jeho angažování v evropské integraci.
• V roce 2000 ho ocenila vláda Dolního Rakouska zlatým
čestným odznakem za založení postgraduálního studia
EURAS na Univerzitě v Kremži.
• V roce 2002 zemřel na následky těžké automobilové nehody.

Jean-François Jenewein
a Management Consulting Jenewein
Když se v polovině sedmdesátých let 20. století v Rakousku
začala vlivem změny vlády zásadně měnit základní orientace
domácí ekonomiky, nastal zlom i v zahájené kariéře třicátníka
J.-F. Jeneweina. Její dosavadní vývoj byl víceméně klasický: jako
čerstvý absolvent studia práva na Vídeňské univerzitě, které si
rozšířil studiem ekonomie a podnikové psychologie, pracoval
od roku 1971 postupně pro dva zaměstnavatele. Těžištěm jeho
práce byly oblasti jako rozvoj řízení, controlling, další vzdělávání
a strategické podnikové plánování, přičemž z pozice vedoucího
oddělení se rychle vypracoval na ředitele Rakouské společnosti
pro podnikové vzdělávání.
Transformace rakouského hospodářství v té době podmínila
mohutný příliv amerických investic. S jejich příchodem souvisel
prudký rozmach poradenství. Jelikož globalizace ještě nebyla
tématem číslo jedna a americké Executive Search společnosti
nezakládaly v Rakousku své pobočky tak, jak se to stalo běžné
o pár let později, J.-F. Jenewein v roce 1977 pochopil místo,
význam a zejména budoucnost tohoto typu byznysu v tržním
prostředí. Po sedmileté kariéře zaměstnance se postavil na vlastní
nohy a spolu s manželkou Ritou založil společnost Management
Consulting Jenewein se zaměřením na manažerské a personální
poradenství a specializaci na Executive Search. Rychle se stala
jednou z vůdčích společností v Rakousku.
Rakousko začalo v té době hrát v personálním poradenství
vlivnou roli. Některé rakouské společnosti časem přerostly
nejen hranice vlastní země, ale i hranice evropského kontinentu.
Jenewein měl brzy pobočky ve všech spolkových republikách,

v mnoha evropských zemích, dokonce i v New Yorku. Po pádu
železné opony v roce 1989 jako jeden z prvních vstoupil na
trhy zemí střední a východní Evropy. V době příprav na vstup
Rakouska do EU založil vlastní EU kancelář v Bruselu a vytvořil
speciální tým konzultantů pro evropské záležitosti.
Talent a pracovní nasazení J.-F. Jeneweina získali nejlepší
podmínky pro rozvoj. Ačkoliv ze začátku se striktně orientoval
na komerční podniky a jejich transformaci na tržní hospodářství,
postupně působil ve strategickém poradenství, v lidských zdrojích
a evropských záležitostech i ve státním a neziskovém sektoru.
Vedl množství úspěšných projektů pro vlády více zemí, přednášel
na univerzitách, působil ve veřejných funkcích a věnoval se
strategickému lobbingu pro zahraniční a domácí investory.
J.-F. Jenewein byl po celý život právem hrdý na to, že se mu
podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu a současně neslevit
z hodnot jako důvěra, zásady fairplay a integrita, na kterých
si nejvíce zakládal. Zajímavé je, že tento světem uznávaný
headhunter byl vášnivým myslivcem. Přestože za touto svou
zálibou často a rád cestoval do vzdálených zemí, jeho
nejoblíbenějším útočištěm se stalo městečko Scheibbs, rodné
sídlo manželky Rity. Právě tam často chodíval, aby nabral energii
a setkal se nejen s rodinou, ale také s přáteli, se spolupracovníky
a s místními lidmi. Se stejnou lehkostí a přirozeností se toulal sám
hlubokým lesem, vypil pohár vína v scheibbském „heurigeri“
nebo se účastnil nejprestižnějšího plesu vídeňské smetánky,
či večeře organizované rakouským prezidentem na počest
významné státní návštěvy.

Jenewein Group CZ/SK
Společnost Management Consulting Jenewein aktivně působila
v několika zemích Evropy a světa, avšak z pohledu našeho
příběhu je důležité založení česko-slovenské společnosti
s kancelářemi v Praze a Bratislavě. Předcházelo mu velké
odhodlání, když přesně na Tři krále v roce 1990 u brány
vídeňské kanceláře J.-F. Jeneweina zazvonili dva končící
vysokoškoláci, kteří se mu v nadšení vyvolaném Sametovou
revolucí na sklonku roku 1989 přišli nabídnout na spolupráci.
Lidskou a empatickou stránku osobnosti v té době velmi
úspěšného J.-F. Jeneweina potvrzuje skutečnost, že neznámé
mladíky přijal a vyslechl, byť ve sváteční den.
Jedním z těchto dvou studentů byl Martin Krekáč, který stojí v čele
současné česko-slovenské skupiny Jenewein Group a jako její
chairman a majitel zdůrazňuje, že za mnohé ve svém pracovním
i osobním životě vděčí právě jejímu zakladateli J.-F. Jenewein.

Stali se nejen obchodními partnery, ale i blízkými přáteli, přičemž
tyto vazby přetrvaly až do úmrtí J.-F. Jeneweina v roce 2002.
Martin Krekáč s vděčností a pokorou oceňuje, že od
J.-F. Jeneweina dostal prostor a důvěru, které využil k vybudování
renomované společnosti a zvelebení jména Jenewein v České
republice a na Slovensku do té míry, že je vnímána nejen
jako mezinárodní, ale i jako česko-slovenská značka. „Jeho
velikost spočívala v tom, že nám dal možnosti a zprostředkoval
znalosti, avšak nikoli striktní pravidla, která by nám svazovala
ruce. Pamatuji se na chvíli, když jsem si pomyslel, že pokud se
mi v pracovním životě podaří dosáhnout jen polovinu toho, co
dosáhl on, budu velmi šťastný,” řekl Martin Krekáč. Více než
třicetiletá úspěšná historie česko-slovenské poradenské skupiny
Jenewein Group je naplněním těchto slov i odkazu, který nám
zanechal Dr. Jenewein.

