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Již osmé vydání Magazínu KPCG má tu čest představit 
vám rozhovor s čerstvou hejtmankou Středočeského kraje 
Jaroslavou Jermanovou a Michalem Klímou, generálním 
ředitelem mediálního domu Vltava Labe Media. Jak se 
dočtete na stranách  14 – 19, ani oni si nekladou malé cíle.

Na stranách 10 a 11 se ohlížíme za klubovým děním 
v posledním čtvrtletí a samozřejmě jsme nemohli vynechat 
rekapitulaci 4. ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, 
Český Goodwill 2016.

Jak již mnozí víte, dalším milníkem v životě tohoto projektu 
bylo představení etického kodexu, o kterém se dozvíte 
více na straně 23. Pokud Vás zajímají další plány na rozvoj 
Českého Goodwillu, nevynechte strany 20 – 21, které jsou 
věnovány vizím pro příští rok.

Adventní čas by měl být obdobím klidu, zamyšlení a pomoci 
bližním. Inspirací jak pomáhat pro vás může být článek na 
téma Mecenáši Českého Goodwillu (s. 24). Ke svátkům ale 
patří i pohoda s blízkými a přáteli u dobrého jídla a pití, 
přinášíme vám proto rozhovor s osobou nejpovolanější 
na snoubení pokrmů a vína, Martinem Žůrkem, který je 

someliérem vinařství Spielberg (s. 26).

Pochopitelně nemohou chybět pravidelné rubriky ProByznys 
(strany 6-7) a kalendář plánovaných akcí, který přináší 
průřez těmi nejdůležitějšími událostmi, které nás v roce 2017 
čekají (28-29). 

Za HPCG i Český Goodwill vám přeji svátky plné klidu 
a pohody s vašimi nejbližšími a do nového roku vykročení 
tím nejlepším možným směrem. a pamatujte, že není malých 
cílů.

EDITORIAL

Není malých cílů!

Závěr roku je období bilancování 
a hodnocení úspěchů za uplynulý rok. 
Letošek byl rokem výzev a nejinak 
tomu bude i v letech nadcházejících. 
Ústředním tématem aktuálního vydání 
Magazínu KPCG je proto rčení Není 
malých cílů. Věříme, že vám bude 
inspirací, při plánování výhledu na 
rok 2017. 
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AKTUÁLNĚ

Etický kodex Český Goodwill 

Ve středu 23. listopadu představila společnost HPCG, 
pořadatel ocenění Český Goodwill, Etický kodex 
projektu. Slavnostní událost se za přítomnosti hostů z řad 
nominovaných firem, partnerů a podporovatelů projektu 
Český Goodwill uskutečnila v podvečerních hodinách 
v prostorách observatoře Žižkovské televizní věže.

Etický kodex Český Goodwill podle autorů především 
odráží přání a očekávání, jak by se nositelé ocenění Český 
Goodwill měli chovat, aby i nadále rostla důvěra veřejnosti ve 
značku Český Goodwill a s ní i prestiž ocenění. Podrobnosti 
o Etickém kodexu přinášíme na stranách 10 a 23.

Zdroj: HPCG  

Český Goodwill rekordně rostl

Letošní 4. ročník projektu Český Goodwill přinesl rekordní 
nárůst v hlavních sledovaných ukazatelích. Rostly počty 
přijatých nominací (111 platných) a počet finalistů (74). 
Rostla návštěvnost webových stránek projektu – rekordní 
návštěvnost zaznamenalo tradičně září, kdy probíhá 
hlasování veřejnosti o titul Osobnost ČG. V meziročním 
srovnání web navštívilo o více než 50 % lidí (29 000), celkem 
zaslali téměř 11 500 hlasů.

Celková návštěvnost stránek www.cesky-goodwill.cz na 
začátku září překonala hranici 100 000 návštěvníků, přičemž 
do poloviny listopadu stánky vidělo už víc než 130 000 
lidí. Aktivní byli příznivci projektu také na sociálních 
sítích, zejména na Facebooku. Počet fanoušků projektu 
Český Goodwill se v průběhu letošního ročníku více než 
zdvojnásobil. 

Zdroj: Český Goodwill

Český Goodwill nově v rozhlasu

HPCG ve spolupráci s partnerem projektu Český Goodwill, 
mediální skupinou Lagardere Active ČR, finišuje přípravy na 
spuštění nového rozhlasového pořadu, ve kterém představí 
finalisty ocenění Český Goodwill. Nový pořad nese pracovní 
název Lidé ZET a vzniká pro byznysově orientovaný 
multimediální projekt ZET. V těchto dnech se ladí finální 
podoba pilotního dílu, pravidelně se pořad, který nabídne 
prostor představit příběhy firem nominovaných na ocenění 
Český Goodwill, začne na rádiu ZET objevovat s týdenní 
frekvencí po Novém roce.

Zdroj: HPCG

Unikátní DYCOT otevřena

Novou laboratoř dynamického testování komponentů 
(DYCOT) v Bezděčíně u Mladé Boleslavi představila 
veřejnosti 30. listopadu společnost TÜV SÜD Czech, 
certifikační autorita, která pravidelně dohlíží také na 
transparentní průběh projektu Český Goodwill. TÜV SÜD 
tak symbolicky završila rok oslav 150. výročí svého založení 
a posunula se ještě blíž k naplnění poslání, které má od roku 
1866, a jímž je především bezpečnost. 

Zdroj: HPCG 

http://www.hpcg.cz/
http://www.ceskygoodwill.cz/novinka/745/cesky-goodwill-pokracuje-v-rekordnim-rustu-a-dekuje-vsem-za-podporu/
http://www.hpcg.cz/
http://www.hpcg.cz/


111 platných nominací

V letošním ročníku bylo celkem přijato 111 platných 
nominací. Do finále postoupilo 74 firem, z nichž veřejnost 
volila Osobnost ČG 2016.

Vítězkou s nejvyšším počtem hlasů (3973) se stala Michaela 
Bílá Čížková, jednatelka Happy Foto Česko. Na druhém 
místě se s 1113 hlasy umístila Petra Plemlová a její společnost 
unuodesign. Bronzovou příčku s 595 hlasy obsadili manželé 
Dana a Adam Jermanovi, majitelé firmy Bambutik. 

Odborná porota dále rozhodla o vítězích v kategoriích 
Tradice (12 nominací), Inovace (30 nominací), Partner (27 
nominací) a Mecenáš (5 nominací).

V kategorii Tradice se na první příčce umístila společnost 
Madeta, stříbrnou příčku obsadila firma Dermacol a jako 
třetí porotu oslovil tradiční a poctivý přístup rodinného 
Pekařství Štěpán Kováč. 

Kategorie Inovace patřila brněnské technologické firmě 
s globální působností Flowmon Networks, druhé místo 
porota přidělila světovému lídru v oboru modelářské 
příslušenství, společnosti EDUARD – Model Accessories, 
a bronz si odnesl jihočeský výrobce funkčního prádla 
MOIRA. 

V kategorii Partner porotu nejvíce oslovil příběh novopacké 
společnosti ENIKA.CZ, na druhé příčce ocenila odpovědný 
přístup společnosti Advantage Consulting a třetím místem 

OHLÉDNUTÍ
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t: red 

f: archiv HPCG

4. ročník ocenění pro firmy, 
kterých si lidé váží, je za námi
Šestnáct firem a institucí získalo letos ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, 
Český Goodwill 2016. Ve dvoraně Českého muzea hudby byla za účasti J. 
Pokorné Jermanové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, a O. Lomeckého, starosty městské části Praha 1, předána prestižní ocenění. 
Organizátor, poradenská skupina HPCG, a partneři projektu věnovali oceněným 
firmám ceny v hodnotě přes 1.000.000 Kč pro další rozvoj jejich podnikání. 



kategorii uzavřela středočeská firma JASA. 

Jako Mecenáš Českého Goodwillu 2016 byl zvolen Jan Tuček 
ze spol. STEM/MARK za pro bono výzkumný projekt, ve 
kterém se STEM/MARK zaměřil na lidi v předdůchodovém 
a nastupujícím důchodovém věku a na vyvracení různých 
mýtů a stereotypů spojovaných se seniory. Ostatní místa 
nebyla letos udělena. 

Porota ocenila nositele dobra i tradic

Mimo hlavní kategorie porota udělila zvláštní cenu 
organizacím EB Centrum ČR a DEBRA ČR, které 
se společným úsilím snaží ulehčit těžký úděl lidí 
s onemocněním zvaným ‚nemoc motýlích křídel‘.

Porota ještě ocenila Valašském muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, které atraktivní a nezapomenutelnou 
formou představuje zvyky a tradice našich předků. 

„Podnikatelský příběh každého z letošních finalistů je velmi 
inspirativní a volba těch nejlepších nebyla lehkým úkolem,“ 
řekla Lenka Hlavatá, managing partner HPCG. „Jsem 
přesvědčena, že veřejnost i porota nakonec zvolily správně 
a noví ocenění ponesou s hrdostí prestižní značku Český 
Goodwill,“ dodala Hlavatá.

V průběhu slavnostního večera byl vydražen benefiční 
kalendář Český Goodwill 2017 s portréty oceněných 
podnikatelů a partnerů projektu z předešlých ročníků, jehož 
autorem je světoznámý výtvarník Jaromír 99.

Kalendář vydražil Jan Teplý (MADETA) za 15.000,- Kč. 
Výtěžek z dražby byl věnován nadačnímu fondu MA-MA 
Foundation. 
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Představení Etického kodexu Český 
Goodwill

V posledním listopadovém týdnu byl v prostorách 
Žižkovského televizního vysílače, 96 metrů nad Prahou, 
představen členům rodiny Český Goodwill Etický kodex 
projektu.

 Došlo tak k naplnění a symbolickému završení dosavadní 
práce na projektu před jeho dalším důležitým krokem, 
kterým bude pilotní ročník Slovenský Goodwill 2017.

Při této večerní společenské akci se čtyři desítky hostů 
nemohly vynadívat na úchvatná večerní panoramata 
hlavního města, které pod nimi leželo jako na dlani, a měly 
rovněž ideální příležitost k vzájemné konverzaci na téma 
potřebnosti etického jednání v české společnosti. To vše 
v příjemné přátelské atmosféře u číše vína.

Fotogalerie z akce naleznete na 
http://www.kpcg.club/eticky-kodex 

Mikulášské setkání KPCG

Členové KPCG a přátelé projektu Český Goodwill se letos 
naposledy setkali 7. prosince při tradičním neformálním 
setkání, která se po celý rok konala vždy 1. středu v měsíci 
v Restauraci Mincovna na Staroměstském náměstí v Praze. 
Dvacítka hostů si společně užila příjemný večer u tradičního 
vánočního punče a společně zhodnotila úspěchy roku 

Konec roku 2016 
v KPCG

Ani v posledním čtvrtletí Klub Partner Český 

Goodwill (KPCG) nezahálel a uspořádal pro své 

členy a příznivce dvě zajímavé akce, které se 

nesly v duchu networkingu a bilancování před 

blížícím se koncem roku.

t: red 

f: archiv HPCG

http://www.kpcg.club/eticky-kodex


2016. K výborné atmosféře přispěla i vánoční tombola plná 
hodnotných darů vč. černého uhlí. 

Bratislavské módne dni v Praze

12. října 2016 uspořádala slovenská Star Production 1. ročník 
Bratislava Fashion Days na české půdě. Ve Smetanově síni 
Obecního domu se představili přední tvůrci současné módní 

scény Slovenské republiky i čeští návrháři.

HPCG, pořadatel ocenění Český Goodwill, pomohla 
s mediální komunikací této prestižní společenské události, 
která možná položila základ nové tradice. Alespoň to mají v 
plánu organizátoři akce.

V rámci módní přehlídky Český Goodwill pomohl navázat 
spolupráci s MA-MA Foundation a projektem Plňme 
přání. Tentokrát nadační fond splnil sen stát se modelkou 
čtrnáctileté Martině Švecové, která je krátce po skončení 
onkologické léčby.

Hlavní hvězdou přehlídky byla slovenská top modelka 
Andrea Verešová, která Martinu na mole doprovodila 
a poskytla jí před početným publikem oporu. 
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CO TÍM ZÍSKÁTE?

• nové klienty preferující nákup ve Vašem obchodě

• loajální klienty s vyšší frekvencí nákupu ve Vašem obchodě

• oslovení cílové skupiny s vysokým kupním potenciálem

• růst průměrné výše jednoho nákupu

• zvýšení povědomí o Vaší obchodní značce

• nové komunikační kanály zdarma v rámci spolupráce

• zviditelnění na regionální úrovni (mimo Prahu a velká města)

• pravidelný reporting nákupního chování klientů ve Vašich 
obchodech, na jehož základě lze zacílit speciální nabídku

• spojení se silným fi nančním subjektem

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
PRO ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE?

• stanovíte si benefi t pro klienta dle vlastního uvážení a možností
• Váš jediný náklad je poskytnutí benefi tu klientovi při platbě 

platební kartou
• za vstup do programu PREMIUM RB CLUB ani za členství 

v něm neplatíte žádný poplatek
• Vaše provozovna musí akceptovat platby platebními kartami

ZÍSKEJTE NOVÉ ZÁKAZNÍKY DÍKY 
PROGRAMU PREMIUM RB CLUB 
OD RAIFFEISENBANK

Nabízíte kvalitní služby či zboží a hledáte další způsob, jak oslovit více nových zákazníků? Připojte se k programu PREMIUM RB CLUB od 
Raiffeisenbank. Nabídněte držitelům platebních karet Raiffeisenbank zajímavý benefi t a staňte se partnery programu PREMIUM RB CLUB. 
Partner programu je uveden na webových stránkách www.premiumrbclub.cz, kde jej potenciální zákazníci naleznou přehledně zařaze-
ného do skupiny oborů a příslušné lokality. V rámci programu PREMIUM RB CLUB budou Vaše nabídky po celou dobu spolupráce komu-
nikovány klientům, a to jak v rámci pravidelných komunikačních kanálů (např. výpisy z účtu), tak i v rámci jednorázových akcí a kampaní.

Zaujala Vás možnost oslovení nových zákazníků? Dejte o sobě vědět prostřednictvím e-mailu: premiumrbclub@rb.cz. 
Obratem Vás bude kontaktovat tým PREMIUM RB CLUBU od Raiffeisenbank. 

Raiffeisen A4 PR clanek spoluprace.indd   1 11.12.16   20:03



TÉMA

Není malých cílů
Veliký cíl dává životu veliký smysl. Mnohem větší tragédie než nedosáhnout cíle, je nemít žádný 

cíl. Tolik klasické citáty. Cíl je motorem člověka aktivního, kterých je mezi podnikateli 100 %. 

Důležité je nebát se a být vždy připraven. Protože právě zde platí, že štěstěna přeje připraveným.

t: red

Závěr roku je tradičně časem bilancování a hodnocení 
úspěchů, kterých se nám podařilo dosáhnout v aktuálním 
roce. Rok 2016 byl rokem plným výzev a ne jinak tomu zcela 
určitě bude i v roce nadcházejícím. Proto ústředním tématem 
aktuálního vydání Magazínu KPCG je rčení Není malých 
cílů a věříme, že vám přinese cennou inspiraci, až budete 
přemýšlet, jaké cíle si vytyčíte pro příští rok(y). 

V rozhovorech s čerstvou hejtmankou Středočeského kraje 
Jaroslavou Jermanovou i Michalem Klímou, generálním 
ředitelem mediálního domu Vltava Labe Media, které si 
můžete přečíst na následujících stránkách, je zajímavým 
spojníkem fenomén náhody. Štěstí přeje připraveným, říká 
přísloví. Pokud je člověk připravený čelit náhodě, která 
často do cesty klade nepředvídatelné výzvy, je potom také 
připravený přeměnit je ve své štěstí. V obou výše zmíněných 
případech se aktérům podařilo přijmout výzvu, kterou jim 
náhoda vytyčila, a prostřednictvím nového cíle obohatit 
nejen svůj život.

Nebát se expandovat

Nejinak tomu bylo i v případě projektu Český Goodwill. 
Samotný projekt vznikl souhrou vícero faktorů – náhod, 
dalo by se říci. „Cíl byl na začátku prostý, úspěšně vdechnout 
novému ocenění život,“ říká autorka projektu Lenka Hlavatá, 
výkonná ředitelka HPCG, a dodává, že nikoho by v té době 
nenapadlo zkoušet prosadit Český Goodwill také v zahraničí.  
Ale cílevědomá práce i šťastná náhoda tomu chtěly, že 
v příštím roce, kdy projekt Český Goodwill oslaví páté výročí 
svého založení, pozná veřejnost ocenění pro firmy, kterých si 
lidé váží, i za hranicemi České republiky.

Na východ i na západ

V roce 2017 totiž čeká Český Goodwill expanze, a to zároveň 
směrem na východ i na západ. K pátým narozeninám získá 
Český Goodwill bratříčka v podobě Slovenského Goodwillu. 
„Shodou okolností se nám otevřela možnost zkusit představit 
ocenění pro vážené firmy, které ke svému podnikání 
přistupují odpovědně, také na Slovensku,“ vysvětluje Lenka 
Hlavatá.

„Pilotní ročník bude testovací, podobně jako tomu bylo 
v tuzemských podmínkách,“ doplňuje s tím, že díky podpoře, 
které se jí dostává od slovenských partnerů, kteří jsou na trhu 
etablovaní, věří, že na Slovensku bude projekt stejně úspěšný 
jako doma.

Český Goodwill zároveň míří také na západ. Cílem je 
představit vážené české firmy, které dosud získaly nominaci 
veřejnosti na ocenění Český Goodwill a tvoří aktivní 
hodnoty české ekonomiky, krajanům v New Yorku.

„Tato možnost se nám naskytla díky partnerovi projektu 
nadačnímu fondu MA-MA Foundation a finalistovi letošního 
ročníku Václavu Tichému, který vede Školu Kateřinky. 
„S pozitivním ohlasem se tento záměr setkal už při jeho 
představení a podpora ostatních finalistů nás motivuje 
přijmout tuto výzvu s nadšením, které je nám vlastní,“ 
uzavírá Lenka Hlavatá. 

Klasická teorie managementu říká, že základem úspěchu 
je přetvářet příležitosti v silné stránky. Nechte se inspirovat 
následujícími příběhy a nezapomínejte, že není malých cílů.
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ČESKÝ GOODWILL 2017

Český Goodwill 
v roce 2017 oslaví již páté výročí

Jakkoli se to na začátku zdálo jako mission impossible, přesvědčit veřejnost, že stojí za to 

podpořit české podnikatele, kteří ke svému podnikání přistupují odpovědně, se podle celé řady 

ukazatelů daří. Zájem o ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, každoročně roste a s ním i prestiž 

ocenění.

t: red 

f: pixabay.com 

„Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci.“ Tato věta je hlavním 
sdělením projektu Český Goodwill. Věta, která je pro jedny 
zcela automatická, takže ji nepovažují za důležité vyslovit, 
pro druhé jen těžko představitelná, a pro mnohé uznáním, 
které udělují jen ve výjimečných případech. Přesto ocenění 
Český Goodwill příští rok čeká již jubilejní pátý ročník.

Společná oslava 5. narozenin

Je to totiž především věta, která přináší obrovský pocit 
smysluplnosti, zadostiučinění a motivace těm, kterých se 
osobně týká. a proto stojí za to usilovat o ní. „Je nám proto 
velikou ctí, že příští rok budeme moci vyhlásit už pátý ročník 
ocenění Český Goodwill,“ uvedla Lenka Hlavatá, ředitelka 
pořadatelské HPCG, a vzápětí poděkovala všem partnerům 
a podporovatelům, bez kterých by realizace projektu Český 
Goodwill nebyla možná.

První kulaté jubileum bude po celý rok připomínat kalendář 
Český Goodwill 2017, který vznikl ve spolupráci s oceněnými 
podnikateli a světoznámým umělcem Jaromírem 99 a byl 
slavnostně pokřtěn 4. října 2016. 

Další cíl jak oslavit první kulaté jubileum pořadatel směřuje 
k slavnostnímu vyhlášení 5. ročníku. „Je naším velikým 
přáním uspořádat jubilejní galavečer Český Goodwill 2017 
ve vysoce reprezentativním stylu na Pražském hradě, na 
kterém se společně sejdou vážení podnikatelé ocenění napříč 
všemi ročníky projektu,“ prozradila Lenka Hlavatá s vírou, že 
ocenění z předchozích let pozvání na tuto exkluzivní událost 
přijmou, aby společně páté výročí oslavili.

Český Goodwill v New Yorku

Během příštího roku má Český Goodwill také ambici 
představit oceněné podnikatele a společnosti v americkém 
New Yorku. „Cílem je unikátní prezentace toho nejlepšího, co 
naše země nabízí, a případné vytvoření nových obchodních 
příležitostí pro firmy, které jsou součástí rodiny Český 
Goodwill,“ vysvětlila Lenka Hlavatá. 

Věří, že se jedná o jedinečnou příležitost pro vážené české 
firmy, jak prezentovat své kvality místním krajanům, 
podnikatelům a obchodním spolkům na USA. Základem je 
módní přehlídka Střední školy uměleckořemeslné a oděvní 
z Liberce, která se koná za podpory nadačního fondu MA-
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MA Foundation. Český Goodwill tematicky doplní program 
tak, aby byl cíl této podnikatelské delegace naplněn. 

„V současné době oslovujeme firmy, které již projevily zájem, 
nebo by jej projevit mohly, a v lednu budeme ladit finální 
podobu americké mise,“ dodala Lenka Hlavatá s tím, že 
všechny firmy z rodiny Český Goodwill mohou jednoduše 
hlásit svůj případný zájem komukoli v HPCG. 

Slovenský Goodwill poprvé na scéně

Prezentace podnikatelů na newyorském Manhattanu se 
uskuteční v termínu 10. – 12. května 2017. Vzápětí potom 
nastane další z významných milníků projektu. V pondělí 15. 
května poprvé odstartují nominace na ocenění Slovenský 
Goodwill. 

„Český Goodwill oslaví své páté výročí také na Slovensku, 
a to formou pilotní ročníku Slovenského Goodwillu,“ sdělila 
Lenka Hlavatá. Dodala, že princip zůstane totožný: „To 
znamená nominace veřejnosti do 15. 5. do 30. 6., hlasování 
veřejnosti v kategorii Osobnost i hodnocení odborné poroty 
a slavnostní vyhlášení jako vyvrcholení ročníku.“ 

Přesto přípravný tým již nyní odlaďuje specifika typická pro 
slovenský trh. „Důležité pro nás je především to, připravit 
pilotní projekt na míru slovenským podmínkám, aby jej 
slovenský národ mohl vzít za svůj, a položit tak pevné 
základy pro ocenění Slovenský Goodwill, které si brzy získá 
takovou prestiž, jakou má značka Český Goodwill u nás,“ 
uzavřela Lenka Hlavatá. 

Rok 2017 určitě tedy v HPCG nebude rokem zahálení. 
Zbývá než poděkovat všem členům rodiny Český Goodwill 
za podporu. Protože je to především pozitivní zpětná vazba 
a pomoc od vás, co dává pořadateli sílu a motivaci pro další 
rozvoj projektu na podporu firem, kterých si lidé váží. 
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Běžní občané nejvíce přispívají na dobročinné účely 
v předvánočním období, to potvrdily i nedávné průzkumy 
veřejného mínění. V posledních letech se častěji objevují 
reklamy různých neziskových organizací, které apelují 
na společenskou odpovědnost Čechů prostřednictvím 
masmédií. Tento jev Českou republiku výrazně přibližuje 
vyspělým západním státům. 

Pro firmy je dobročinnost 
samozřejmostí

Podobně také v podnikatelské sféře je mecenášství a vědomí 
odpovědnosti vůči společnosti dnes již stabilní součástí 
firemní kultury. Poslední ročník projektu Český Goodwill 
ukázal, že CSR a dobročinné aktivity tvoří přirozený pilíř 
jednání nominovaných firem. Každý pomáháme v rámci 
svých možností, priorit i momentální situace. 

Přesto firmy považují svou činnost v oblasti CSR za natolik 
přirozenou, že ji nevyzdvihují jako svou hlavní přidanou 
hodnotu. Důkazem toho mohou být nominace v kategorii 
Mecenáš ČG 2016 i výpovědi samotných oceněných: 
„Podporu Letohrádku Vendula dnes už považujeme za 
samozřejmost,“ vysvětlil majitel společnosti ČNES Vladimír 
Dráb, proč jej nominace na ocenění Český Goodwill v roce 

2014 překvapila. Ostatně není divu. Pomoc těm, kteří ji 
skutečně potřebují, považuje Vladimír Dráb za nejčastější 
projev své dobé vůle.

Podobně také Mecenáš ČG 2016 Jan Tuček, ředitel 
společnosti STEM/MARK, je mnoho let velmi aktivní na poli 
dárcovství a pravidelného sponzoringu. „Do filantropie se 
pokoušíme prostřednictvím firmy zapojit naše respondenty 
i klienty. Snažíme se je ‚postrkovat‘ k dobrým skutkům naším 
příkladem,“ uvedl Jan Tuček. 

Přestože za posledních 10 let věnoval na dobročinné účely 
částku v řádech milionů korun, ocenění Český Goodwill 
2016 získal za mecenášský projekt nefinančního charakteru. 
Porota ocenila výzkumný projekt STEM/MARK, který 
upozornil na relevanci cílové skupiny 55+ na trhu i ve 
společnosti obecně. 

Podnikatelé pomáhají doma 
i v zahraničí

Pomoc potřebným přirozeně soustředí vážení čeští 
podnikatelé primárně do svého nejbližšího okolí. Mnozí 
z oceněných však neznají hranice. Příkladem mezinárodního 
mecenášství je Kvido Štěpánek, majitel společnosti Isolit 

TÉMA

Mecenášství 
mají Češi v krvi
Ochota Čechů semknout se a pomoci 

potřebným se nejvýrazněji projevuje 

v nouzových situacích, jako jsou povodně. 

Neváháme pomoci v tuzemsku i v zahraničí, 

například lidem postižených živelnými 

katastrofami (Thajsko, Haiti) nebo válečnými 

konflikty (Ukrajina, Sýrie). 

t: red 

f: archiv HPCG
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Bravo, který vypravil několik kamionů s humanitární pomocí 
na Ukrajinu. 

Do vzdálenějších krajin se nebál vydat Miroslav Krištof, 
zakladatel rodinné firmy LORIKA CZ z Olomouce. 
Miroslavův největší sen je postavit domov pro děti 
z horských vesnic v Nepálu. Proto každý rok odjíždí se 
svojí ženou do Káthmándú, aby zde organizoval kemp pro 
osiřelé děti a přátele, kteří se o ně starají. „Jsou naší druhou, 
nepálskou rodinou,“ prohlásil hrdě Miroslav Krištof. 

Miroslav je pro své okolí inspirací a vzorem. Lidé si ho váží, 
protože je to hodný a férový člověk. „Obdivuji ho, protože 
dokázal v životě věci, o kterých se mnozí bojí i snít…,“ 
zakončil zdůvodnění nominace Miroslava Krištofa na 
ocenění Český Goodwill v roce 2015 její autor.

Všechny nominované firmy se mohou pochlubit 
rozmanitými dobročinnými aktivitami, kterými zlepšují 
úroveň občanské společnosti. Cílem projektu Český 
Goodwill je upozornit na to širokou veřejnost, aby si 
uvědomila, že dobro se neděje samo od sebe. Právě díky 
firmám s odpovědným přístupem k podnikání se v Česku 
máme lépe než 4/5 lidí na celém světě. 

tvoříme goodwill
tvoříme aktivní
hodnoty vaší firmy

efektivní poradenství 
v řízení podniku 
a marketingu pro malé
i velké firmy
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