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EDITORIAL

 

Milí čtenáři,

Osm tisíc milionů neboli miliard. Tolika hlav dosáhl lidský 

druh v polovině listopadu 2022. Přitom ještě v roce 2010 to bylo 

o miliardu méně a v roce 1989, kdy jsme se, alespoň částečně, 

vymanili z područí komunismu, to bylo jen lehce přes 5 miliard. 

Do roku 2050 by mělo být na zemi o další 2 miliardy lidí více, 

největší příbytky budou v Africe a Jižní Asii. Nejsem zastáncem 

příliš pesimistických vyhlídek a ani nepřeceňuji vliv lidí na 

globální změny, ale je zřejmé, že bude jen těžko udržitelná 

současná kvalita našich, myšleno evropských, životů. Nemyslím, 

že nás zachrání elektromobilita a už méně pak papírová brčka, 

ale těch změn, které nás čekají, bude násobně více a velmi 

pravděpodobně budou strukturální včetně změn politického 

a ekonomického systému.

Nechme se překvapit, jaký svět bude a kolik na něm bude lidí za 

deset let, tedy v roce 2032, kdy ocenění pro firmy, kterých si lidé 

váží, možná oslaví 20 let existence. Oslavy prvního desetiletí 

firmových oscarů jsou ostatně hlavním motivem celého letošního 

ročníku i druhého vydání speciálního dvojčísla, mimochodem už 

pětadvacátého(!), které právě držíte v rukou.

Na dalších stránkách se tedy můžete těšit na velké ohlédnutí 

za jubilejním galavečerem, přinášíme rozhovory s osobnostmi 

10. ročníku, ale i s firmovými oscary desetiletí, které jsme 

ocenili u příležitosti 10. narozenin projektu. Mimo jiné si můžete 

prolistovat ucelenou ročenku všech finalistů od roku 2013 do 

2022.

Nedílnou součástí ocenění Český Goodwill je tak exkluzivní klub 

pro finalisty a zvané členy KPCG, který právě uzavírá 8 let své 

existence. Přinášíme proto fascinující ohlédnutí za klubovými 

akcemi, kterých bylo už 45. A navíc jsme zavzpomínali i na 

některé rozhovory s VIP osobnostmi, které jsme za těch 8 let 

vyzpovídali pro Magazín KPCG. Možná budete sami překvapeni, 

jaká jména a témata to byla.

Budu velmi rád, pokud se s vámi budu moc setkat osobně při 

dalších akcích KPCG. Začínáme hned 1. února v unikátních 

prostorách FUTURENTO tradičním Výročním setkáním laureátů 

ocenění Český Goodwill, všichni jste tedy srdečně zváni.

A pokud jsou vám hodnoty ocenění Český Goodwill blízké a chtěli 

byste, aby tady bylo i za dalších 10 let, kdy bude na světě o další 

miliardu jedinců více*, tak jej prosím podpořte. Nejlépe tak 

učiníte vaší nominací podnikatelů a firem, kterých si vážíte. Je 

to jednoduché, stačí vyplnit online formulář na www.firmove-

oscary.cz. Nominace do 11. ročníku přijímáme už teď. Bude to pro 

nás takový hezký vánoční dárek.

Úspěšný vstup do nového roku a na viděnou v únoru! 

Petr Hlavatý

zakládající partner HPCG

*Koho tato hra čísel zajímá, nechť se laskavě podívá na 

worldometers.info, anebo ještě lépe, staví se za mnou na kafe. 

Termín si domluvme na petr.hlavaty@hpcg.cz nebo linkedin.

com/in/petr-hlavaty-li/.

8.000.000.000
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Do 10. ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český 

Goodwill 2022 bylo přijato celkem 101 nominací. Z nich do 

finále postoupilo 50 podnikatelů a společností. Odborná porota 

složená z řad parterů a ambasadorů projektu zvolila 3 nejsilnější 

příběhy (foto 1) v kategoriích Tradice, Inovace, Partner a Made 

in Czechoslovakia. Veřejnost pak svými hlasy v průběhu září 

rozhodla o vítězích kategorie Osobnost. 

Pořadatel ocenění se rozhodl u příležitosti 10. jubilea mimořádně 

vyhlásit i firmové oscary desetiletí za každou z šesti kategorií: až 

do roku 2019 byla totiž vyhlašována i kategorie Mecenáš Český 

Goodwill, která se následně sloučila s kategorií Partner. Pro tuto 

příležitost byli kromě tradičních křišťálových vaz od I.G.D.Z. 

vytvořeny autorské trofeje z unikátního materiálu GLASIO 

by AVETON, jejichž design byl vybrán v rámci soutěže mezi 

18. října večer se uzavřel jubilejní desátý ročník ocenění pro firmy, kterých si 
lidé váží, Český Goodwill 2022. V kapli Sv. Františka bylo za účasti přibližně 
200 hostů z celého Česka předáno 15 ocenění finalistům Český Goodwill 
2022 a 6 firmových oscarů, jež byli vybíráni z řad všech 146 oceněných firem 
za uplynulých deset let.

Galavečer Český  
Goodwill 2022 ve znamení 
firmových oscarů desetiletí

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG
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studenty Fakulty umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí 

nad Labem. Vítězný návrh pochází ze studia HAHA. 

Tradice Český Goodwill
Zlatým firmovým oscarem Tradice ČG 2022 se stala Zuzana 

Bílková a její vlněné přikrývky z hor Besky. Na stříbrné příčce 

se umístil Dominik Holánek s firmou Zámečnictví Holánek s.r.o. 

a bronzovým firmovým oscarem se stal Zdeněk Matějovský, 

zakladatel Matějovský a.s. Do finálového hodnocení postoupilo 

celkem 14 firem (foto 3). Ocenění předával Petr Sedláček za 

technologického partnera X Production.

Firmovým oscarem desetiletí v kategorii Tradice se stal vítěz 

premiérového ročníku 2013 David Sklenář se severočeskou 

firmou STAP a.s. (foto 4).

Inovace Český Goodwill
Porotu v kategorii Inovace ze 13 finalistů nejvíce zaujal nápad 

Dominika Gazdoše a startup Knihobot. Stříbrným firmovým 

oscarem se stal Tomáš Kunst a výrobce odvodňovacích prvků 

TOPWET, bronzovou příčku obsadil Filip Mikschik s firmou 

pomáhající s HR otázkami právě startupům StartupJobs.com 

(foto 5). Předávajícím byl zlatý partner projektu Martin Palička, 

CEO ETNETERA GROUP.

Oceněným desetiletí v kategorii Inovace byl výrobce 

paramotorů a vírníků homologovaných pro jízdu na pozemních 

komunikacích NIRVANA SYSTEMS / AGN SYSTEMS a její majitel 

Pavel Březina, který cenu převzal z rukou naší ambasadorky Edit 

Bílkové (foto 6).

Partner Český Goodwill
Kategorii Partner Český Goodwill 2022 opanoval Libor Vedral, 

majitel Gooose s.r.o. a provozovatel řady restaurací, jež byl 

nominován svým obchodním partnerem jako uznání za jeho 

férové jednání a udržení pracovních míst i v době covidových 

uzávěrek restaurací. Na stříbrné příčce se umístil majitel 

autosalonů Lenner Mototors Jiří Lenner a bronzová příčka patří 

vydavatelství odborné lékařské literatury MAXDORF a jeho 

majiteli Janu Hugovi. Porota se rozhodovala mezi 16 finálovými 

1 2

3

4
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příběhy a její člen a zároveň zlatý partner projektu Tomáš Vojtěch, 

majitel FLEXIPAL GROUP, se ujal role předávajícího (foto 7).

Partnerem desetiletí se za svůj podnikatelský příběh stal Petr 

Prokop, zakladatel JIPOCAR Group. Na pódium si pro výroční 

cenu došel spolu s dámami Žanetou Slámovou a Petrou 

Pšeničnou Květovou, zakladatelkami spolku Fandi mámám, 

přední organizace pomáhající rodičům samoživitelům. 

Předávající této dvojkategorie byla naše ambasadorka, ředitelka 

věznice Kuřim a žena, která do ČR přinesla osvětový projekt 

Yellow Ribbon Run, Gabriela Slováková (foto 8 a 9).

Made in Czechoslovakia Český Goodwill
Nejmladší, avšak královská kategorie Made in Czechoslovakia 

patřila Jannisu Samarasovi, resp. firmě KOFOLA 

ČeskoSlovensko. Stříbrnou nositelkou ocenění se stala 

Češka, která oblékla nejednu princeznu na Blízkém východě, 

Blanka Matragi (na pódiu ji zastoupil její přítel Jadran Šetlík). 

Bronzovým firmovým oscarem se stal Petr Kavánek se 

systémem řízení maloobchodu, slavícím úspěchy po celém 

světě, Quant Retail (foto 10). Ceny předával mediální partner Petr 

Uchytil zastupující Hit Rádio City a Rádio Blaník. 

Na pódium pak ještě jeden výstup absolvoval Jannis Samaras, 

jelikož KOFOLA ČeskoSlovensko byla zvolena také firmovým 

oscarem desetiletí v kategorii Made in Czechoslovakia, kterou 

předal ambasador Václav Blahunek (foto 11), šéfdirigent Hudby 

hradní stráže a Policie ČR.

Osobnost Český Goodwill 2022
Rekordní počet hlasů veřejnosti (4.984) za celou historii projektu 

získal Tomáš Říha – European National Panels a stal se tak 10. 

Osobností Český Goodwill 2022. S 827 hlasy se na stříbrné příčce 

umístila Veronika Trkolová se značkou By Veru a bronzového 

firmového oscara s 821 hlasy si odnesla Helena Těšitelová a firma 

VX Systems. V 10. ročníku bylo celkově přijato 12.153 platných 

hlasů veřejnosti (foto 12).

A konečně, Osobností desetiletí se stal Jan Smola, CEO HELUZ 

Group za dynamický rozvoj, jaký firma za uplynulých 5 let 

prodělala (foto 13). Ocenění mu předala ambasadorka, redaktorka 

Českého rozhlasu a nositelka ceny Ď, Stanislava Dufková. 

Ocenění kromě křišťálových trofejí získali také diplomy 

z ručně vyráběného papíru z dílny Bohemia Paper a další ceny 

od pořadatele a partnerů projektu na rozvoj jejich podnikání 

v celkové hodnotě 750.000 Kč.

10 let firmových oscarů
Za 10 let ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 

bylo přijato celkem 1.060 nominací, z nichž do finále postoupilo 

594 firem. Ty celkem obdržely 95.456 platných hlasů veřejnosti 

5
6

7
8
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a oceněno bylo 146 firmových oscarů. Web cesky-goodwill.cz 

zaznamenal skoro 430.000 unikátních návštěv.

Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží. Od roku 

2013 je pořádá česká poradenská firma HPCG (Hlavatý & Partners 

Consulting Group) (foto 14). Nad transparentním průběhem 

dohlíží světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech 

(foto 15). Mediálními partnery jsou Media Marketing Services, FTV 

Prima a Magazín KPCG. Partnery ocenění Český Goodwill 2022 

jsou společnosti X Production Digital, Etnetera Group, FLEXIPAL, 

HELUZ, MAHONDA – FUTURENTO GROUP a AVETON. 

Nasajte atmosféru 

10. předávání firmových 

oscarů:

Kompletní fotogalerie 

z galavečera naleznete 

na:

9

10

11

13

12

14

15
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01 / 02 / 2023 Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill  
Uložte si do kalendáře: Ve středu 1. února 2023 se uskuteční tradiční akce Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill. 

Tentokrát zamíříme do budoucnosti… do unikátního centra FUTURENTO, které od roku 2018 v bývalých halách ČKD v Praze 

provozuje partner projektu a člen rodiny Český Goodwill, společnost Mahonda. FUTURENTO je nevšední technologický zábavní 

park, který spojuje týmovou spolupráci, edukativní prvky a nejnovější technologie. 

Termín konání: 1. 2. 2023 od 17,00 hod Místo konání: FUTURENTO, Na Harfě 916/9a, Praha 9

23 / 03 / 2023 Evropské fórum podnikání  
Ve spolupráci s NEWTON University, jejíž prorektor pro strategii a rozvoj je držitelem titulu veřejnosti Osobnost Český Goodwill 

2021, pro vás připravujeme inspirativní mezinárodní setkání u příležitosti Evropského fóra podnikání. XVI. ročník této vědecké 

konference se bude konat na půdě NEWTON University v termínu 23.–25. 3. 2022.

Termín konání: 23. 3. 2023 Místo konání: Kongresové centrum Praha

AKTUÁLNĚ:   Český Goodwill 2023: příjem nominací     
11. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2023, je otevřen pro vaše nominace podnikatelů a podnikatelek, 

kteří si podle vás zaslouží získat firmového oscara. Od koho může mít nominace větší váhu než od člověka, který projekt zažil na 

vlastní kůži? Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního formuláře ještě dnes a věnujte radost a motivaci. 

Termín konání: 19. 10. 2022 – 30. 6. 2023 Místo konání: www.cesky-goodwill.cz/nominacni-formular

18 / 05 / 2023  Exkurze do členských firem   
V roce 2023 opět společně vyrazíme do Středočeského kraje, tentokrát „na opačnou stranu Labe“. Těšit se můžete na 

nezapomenutelný zážitek na Včelí farmě AnnKas, která je finalistou ČG v ročníku 2022, a návštěvu rodinné manufaktury na 

výrobu dopisního papíru, která navazuje na prvorepublikovou tradici tisku a je držitelem firmového oscara v kategorii Tradice 

ČG 2021, Bohemia Paper. 

Termín konání: 18. 5. 2023, 9–18 hod Místo konání: Včelí farma AnnKas, Úštěk

KALENDÁRIUM 
T: red / F: Futurento

Přehled událostí, na které se můžete těšit 
v nadcházejících měsících nejen v Klubu 
Partner Český Goodwill.

Kalendář akcí
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PORTRÉT
T: red / F: archiv firem By Veru a HPCG 

Jaké pocity ve Vás rezonují, když vzpomínáte na 

galavečer? 

Večer jsme si s manželem moc užili, uchvátil nás prostor, kde se 

akce konala. Líbil se mi přátelský přístup organizátorů, moc se mi 

líbilo, jak se popasovali s úvodními nezdary. Já bych se hroutila, oni 

se dokázali zasmát a jít dál. Při cestě na podium pro ocenění jsem 

byla strašně nervózní, nejsem zvyklá vystupovat před lidmi, natož 

před lidmi, kteří něco dokázali a jsou úspěšní v tom, co dělají. 

Ve zdůvodnění nominace Vaše věrná zákaznice – mimo 

jiné – zdůrazňuje aktivní prezentaci Vaší firmy na 

sociálních sítích. Ta se projevila i ve Vašem umístění, 

kdy jste získala druhý nejvyšší počet hlasů. Pro nás je 

to potvrzení skutečnosti, na které si v rámci projektu ČG 

zakládáme, a sice, že nerozhoduje velikost firmy co do 

počtu zaměstnanců nebo obratu, ani stáří. Jak tento Váš 

úspěch vnímáte Vy?

Jsem bojovnice. Když už jsem byla nominována, zabojovala jsem 

o umístění. Takže pro mne je to obrovský úspěch. 

Většina z nás začínala podnikat tzv. „od píky“. Jaké byly 

Vaše začátky a příběh značky By Veru? 

Podnikat jsem začala v roce 2015 a od té doby jsem ušla obrovskou 

cestu. Začínala jsem doma v ložnici u psacího stolu a dnes už 

mám, sice skromnou, ale dílnu, která mi umožňuje ukrýt se před 

ruchem domácnosti, když potřebuji pracovat. Za ty roky jsem 

vyrostla, od plenek k dámským šatům. 

Za těch skoro osm let jsem prošla menšími i většími vzestupy 

i pády, jednou jsem byla i na pokraji konce. Přesto jsem to nevzdala, 

zabojovala jsem o svůj sen, a teprve pak přišly ty nejlepší časy. 

Jsem šťastná, že dělám něco, co přináší radost. 

Začínala jste šitím látkových plen. Kde nebo od koho jste 

se naučila šít? 

Šít jsem začala, když jsem se odstěhovala od rodičů. Každé 

kalhoty, které jsem si koupila, jsem si potřebovala zkrátit, protože 

jsem malá. Postupně jsem začala zkoušet další a další věci. Vše 

systémem pokus-omyl. 

Kategorii veřejnosti, Osobnost Český 
Goodwill, letos opanovaly ženy. Na 
následujících řádcích vám přinášíme 
portrét první z nich. Veronika Trkolová, 
majitelka firmy By Veru, s počtem 827 
hlasů „porazila“ o mnoho větší firmy 
a značky, které by – teoreticky – mohly 
podobný počet hlasů získat jen se 
zapojením vlastních zaměstnanců, a stala 
se tak držitelkou stříbrného firmového 
oscara pro rok 2022.

Jednou  
jsem byla i na 
pokraji konce 
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ROZHOVOR 
T: red / F: archiv firem European National Panels a HPCG 

Jste čerstvým držitelem firmového oscara v kategorii 

Osobnost. Jak se cítíte?  

Je to určitě velká pocta, moc si toho vážíme. Ocenění nevnímám 

tak, že je pro mě, ale pro celý tým zaměstnanců European 

National Panels, zároveň je to poděkování našim partnerům, 

klientům a veřejnosti, která nás při hlasování podpořila. 

Jaké pocity ve Vás rezonují, když si vzpomenete na 

galavečer Český Goodwill 2022?

Galavečer byl velmi příjemný, ocitli jsme se ve společnosti 

známých, úspěšných firem a osobností, to pro nás byla velká 

pocta. I když téma večera bylo vážné, průběh akce byl velmi 

„lidský“, zvláště v situacích, kdy se moderátoři museli rychle 

vypořádat s nenadálým výpadkem techniky – což mimochodem 

zvládli velmi dobře. Hezky to ukázalo, že v businessu je třeba 

být připraven na cokoliv, improvizovat na místě tak, aby klienti/

hosté byli spojeni. Děkujeme za pozvání.  

Rádo se stalo. Stejně jako projekt Český Goodwill 

i společnost ENP letos měla 10. výročí existence. Jak jste 

toto jubileum oslavili? 

Krásně, zaměstnanci si sami vybrali teambuildingovou 

aktivitu, která je zajímala, a věděli, že si ji užijí. Strávili jsme tak 

hezké odpoledne v Suchdole, ve velkém paintballovém areálu 

(z nějakého důvodu jsem měl pocit, že jsem byl častějším terčem 

než kolegové 😊), pak jsme si zašli na velmi dobrou večeři. Všichni

zaměstnanci dostali i finanční odměny dle počtu odpracovaných 

let a jako extra bonus kultovní termo-hrnek s 10letým logem ENP.  

Zlatého firmového oscara v kategorii Osobnost ČG 2022 letos získal 
Tomáš Říha pro společnost European National Panels. O podporu 
v hlasování požádali své ‚panelisty‘ a vyplatilo se. Na kontě jim 
přistálo 4 984 hlasů, což byl nejvyšší počet pro jednoho finalistu nejen 
v letošním roce, ale také v celé historii projektu Český Goodwill. O práci 
s komunitou, o důvěře a dalších tématech jsme si Tomášem povídali 
v následujícím rozhovoru. 

Marketingový výzkum v ČR 
je na velmi vysoké úrovni
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ROZHOVOR
T: Aveton / F: archiv firem AVETON a HPCG

Proč jste se rozhodli stát se partnerem projektu Český 

Goodwill? 

Vít Domkář: S Českým Goodwillem uznáváme stejné hodnoty, 

které jsou nám blízké – férovost, odpovědnost a udržitelnost. 

V roce 2017 jsme získali ocenění Český Goodwill v kategorii 

Inovace za náš průlomový vynález – zvukově pohltivý skleněný 

panel GLASIO. Ku příležitosti desátého výročí Českého Goodwillu 

nás proto napadlo věnovat mu k jubileu novou trofej, která je 

právě z tohoto materiálu vytvořena.

AVETON je mladá a dynamická společnost, která byla založena s vizí 
propojení světů akustiky, AV techniky a architektury, a to jak na poli 
reálných projektů, tak i vědy a inovací. A je také křišťálovým partnerem 
projektu Český Goodwill 2022: z jejich revolučního akustického 
materiálu GLASIO jsou vyrobeny nové trofeje pro oceněné desetiletí, 
čímž se symbolicky uzavírá kruh a spolupráce posouvá na další úroveň. 
Blíže o tom v rozhovoru se spolumajiteli firmy Vítem Domkářem, 
Tomášem Hrádkem a Michalem Šitychem.

Napadlo nás věnovat ČG 
k jubileu novou trofej
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ROZHOVOR

Michal Šitych: Vždy nás vedla snaha odlišovat se od konkurence 

a nabízet zákazníkovi něco víc než standardní řešení. To byl 

i první impuls pro vznik GLASIA, na který následně navázaly 

další jedinečné projekty, které vznikly nejen pro vlastní využití 

a potřebu, ale i v rámci spolupráce na akustických řešeních pro 

ostatní společnosti. Trofej z GLASIA má proto řadu symbolických 

rovin – i pro nás byl zisk ocenění symbolickým začátkem cesty 

s Českým Goodwillem.

Co pro vás ocenění Český Goodwill znamená? 

Tomáš Hrádek: Je pro nás potvrzením toho, že poctivé jednání je 

jediné správné, a to i v situacích, kdy toto chování není pro nás 

v daný moment výhodné. Poctivost vůči klientům, partnerům 

a zaměstnancům je pro nás naprostý základ.

Když zavzpomínáte na úplně první setkání s ‚Českým 

Goodwillem‘, jaké vzpomínky se vám vybaví? 

Vít Domkář: Vzhledem k tomu, že ocenění bylo pro nás nečekané, 

mám na něj vzpomínky stále velmi živé, časté a stále ve mě budí 

skvělé emoce. Nejsme často středem pozornosti, protože náš obor 

– akustika se bere jako imaginární, neuchopitelná věda. Hodně 

ale pracujeme na tom, abychom to změnili, a ocenění Český 

Goodwill je pro nás dobrou zprávou, že se nám to daří. 

Navíc nám to krásně pomáhá v naší osvětě. Často si lidé 

ani neuvědomují, že jejich problémem je například špatná 

srozumitelnost nebo dlouhá doba dozvuku. Zjistí to, až když jim 

nainstalujeme naše řešení a jejich problém vyřešíme.

Jak se za posledních deset let změnila vaše firma a obor, 

ve kterém podnikáte? 

Vít Domkář: V principu se u nás nezměnilo nic. Firma zdravě 

a dravě roste, rozvíjíme nové obory a stále s nadšením přinášíme 

nové nápady. Klademe velký důraz o akustice mluvit a vytvářet 

příklady dobré praxe. Nové jsou hlavně naše obchodní ambice. 

Přinášíme nové materiály a myšlenky, které budou zajímavé 

pro budoucnost společnosti. Investujeme více do zaměstnanců 

a uzavíráme důležitá partnerství.  

Michal Šitych: Obecně je akustika dynamicky se rozvíjejícím 

oborem, roste o ní povědomí nejen mezi odborníky, ale i laickou 

veřejností. Důvodů je celá řada. Tím, řekl bych, nejdůležitějším je 

kontinuální osvěta, na které se určitou měrou podílí i naše firma, 

ale i takový gigant, jako je Saint-Gobain, se kterým dlouhodobě 

úzce spolupracujeme.

Tomáš Hrádek: Co nás skutečně těší, je neustálé zvyšující se 

zájem o naše služby. Dříve jsme se zabývali téměř výhradně 

prostory se specifickými akustickými požadavky, jako jsou 

sály, studia, učebny a sportovní haly. Nyní se na nás obracejí 

například i restaurace, recepce a domácnosti. 

Zároveň jsme se postupnými kroky dostali na úroveň know-

how, která nám dovoluje řešit ty nejnáročnější projekty, jakými 

jsou například koncertní sály pro Ostravu, Brno nebo České 

Budějovice, a participujeme i na významných zahraničních 

projektech. Krásné projekty vznikly pro české základní umělecké 

školy, realizovali jsme řadu projektů pro sportovní a vzdělávací 

zařízení i sakrální prostory. A řada zajímavých a prestižních 

projektů je před námi.

Už zaznělo, že sdílíte hodnoty projektu Český Goodwill. 

Které jsou pro vás nejdůležitější?

Vít Domkář: Odpovědné jednání s výsledky, za kterými si 

můžeme stát. Kritériem zdařilé spolupráce je, aby obě strany byly 

Vít Domkář
Vystudoval architekturu na Fakultě stavební ČVUT 

v Praze s navazujícím postgraduálním studiem na téma 

akustika. Pracoval jako architekt, v roce 2013 se stal 

spoluzakladatelem společnosti AVETON s.r.o.  Vít je 

ženatý a má 3 děti, Antonii, Alžbětu a Adama. Koníčkem je 

cestování, kultura a trávení času s rodinou.

Michal Šitych
Vystudoval elektrotechnickou fakultu ZČU v Plzni. Již 

v rámci studia se zajímal o problematiku akustiky, která se 

stala následně jeho profesí a velkou zálibou. Hlavní náplní, 

kterou zastřešuje ve společnosti AVETON, je akustika 

stavební včetně akustiky hlukové. Díky snaze vytvářet 

nové věci se zabývá výzkumnými projekty. Má dvě děti 

a největším koníčkem jsou staré motocykly.
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na jejím konci spokojené. Zároveň jsou pro nás naši zaměstnanci 

na prvním místě.

Tomáš Hrádek: Jsme si vědomi toho, jak cenné je mít dobré 

jméno. Klíčová je pro nás vzájemná důvěra. S trochou nadsázky 

lze říct, že podání ruky je pro nás více než smlouva.

Ocenění Český Goodwill jste získali v kategorii Inovace 

také proto, že významnou součást aktivit vaší firmy 

představuje výzkumná činnost. Co vás k ní vlastně 

vedlo?

Vít Domkář: Pokud chcete, aby vás práce bavila po mnoho 

let, musí být zajímavá a pestrá. Protože máme stále mnoho 

nápadů a v týmu chytré lidi, věnovat se výzkumu bylo logickým 

vyústěním naší činnosti. Právě díky velikosti naší firmy 

nemusíme vytvářet hranice činností jednotlivých pracovníků. 

Proč by se projektant nemohl zároveň podílet na výzkumu, když 

pro danou věc má předpoklady a entuziasmus? To je základní 

kámen fungování týmu celého AVETONU, aby potenciál každého 

člověka využil na maximum a aby nás naše činnost bavila.

Michal Šitych: Prvním materiálem, kterým celá geneze vědecko-

výzkumných projektů započala, bylo a stále je právě oceněné 

GLASIO. Jedná se o materiál, který je jedinečný nejenom 

schopností pohlcovat zvukovou energii, ale především nám 

přinesl obrovské zkušenosti, které jsou nedocenitelné. 

Od prvotní myšlenky k finálnímu certifikovanému produktu 

vede obrovsky dlouhá cesta, plná úspěchů ale i nezdarů, a o to 

víc nás potěšilo ocenění „Akustický výrobek roku“, které GLASIO 

v počátcích získalo a na které posléze navázalo také ocenění 

Vizionář roku.

Na jakých výzkumných projektech aktuálně pracujete?

Michal Šitych: Aktuálně pracujeme paralelně na mnoha 

zajímavých projektech. Jednak pokračujeme v projektu GLASIO, 

které je vnímáno jako obkladový akusticky pohltivý materiál. 

ROZHOVOR

Tomáš Hrádek
Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se 

specializací na multimediální techniku. K akustice, která 

se stala jeho profesí hned po dokončení studia na vysoké 

škole, se dostal díky hudbě, které se od dětství aktivně 

věnoval. Tomáš mimo hudby a rodiny tráví volný čas také 

sportem, aktuálně nejintenzivněji orientačním během.    
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Jeho potenciál je však daleko vyšší. A proto při hledání nových 

možností rozvoje vznikla v roce 2019 velmi efektivní spolupráce 

s Technickou univerzitou v Liberci a společností PARDAM 

NANO4FIBERS s.r.o. (rovněž člen rodiny Český Goodwill, držitel 

bronzového firmového oscara v kategorii Inovace ČG 2021 – 

pozn. red.), která vyústila v grantový projekt. 

Ten je primárně zaměřen na optimalizaci výrobní technologie 

a vytvoření nových funkčních vlastností. K zajištění některých 

z nich, jako například antibakteriální funkce či hydrofobní 

úpravy, bylo využito nejmodernějších technologií z oblasti 

nanotechnologií. Poslední oblastí, kterou se projekt zabývá, je 

rozšíření vnímání v oblasti designu a nových možností ztvárnění 

tohoto jedinečného materiálu.

 V rámci jednotlivých vývojových projektů je pro nás velmi důležitá 

smysluplnost předmětného řešení a jeho využití v praxi. Řešili 

jsme například inovace protihlukových stěn nebo snížení hluku 

v okolí dopravních tunelů. Dalším produktem, jehož vývoj nyní 

probíhá ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a který 

vnímáme jako velmi perspektivní, je zvuko-absorpční beton.

Propojení akustiky, AV techniky a architektury je velmi 

komplexní záběr, jak vám toto propojení funguje?

Tomáš Hrádek: Funguje báječně, protože všechny tyto obory jsou 

vzájemně provázány. Prostorová akustika tvoří interiér a ten 

by měl být architektonicky ztvárněn. Zároveň vytváří fyzikální 

podmínky pro aplikaci audio-video techniky. Jedno bez druhého 

nemůže plnohodnotně fungovat. 

Právě díky této provázanosti, ale i zkušenostem s vývojem 

nových věcí dokážeme často najít řešení, které jiní nedokážou. 

Největší silou je náš různorodě specializovaný a přesto 

homogenní tým. Velmi si ho ceníme.     

Děkujeme vám, pánové, za rozhovor a přejeme hodně 

úspěchů ve stávajících i budoucích projektech. 

Představujeme: křišťálový partner 
ČG 2022
AVETON je mladá a dynamická společnost, která byla 

založena s vizí propojení světů akustiky, AV techniky 

a architektury, a to jak na poli reálných projektů, tak 

i vědy a inovací. Navazuje na více než čtyřicetiletou 

tradici a zkušenosti v oboru akustiky, které se promítají 

do širokého spektra služeb a činností v oblasti akustiky 

a audiovizuální techniky. S realizacemi společnosti 

AVETON se lze setkat po celé ČR. 

Firma zaměstnává 17 lidí a roční tržby se pohybují na 

úrovni 80 milionů korun.

ROZHOVOR
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TÉMA
T: TÜV SÜD Czech /

F: archiv firem TÜV SÜD Czech 

Nízká míra nezaměstnanosti, nouze o kvalitní zaměstnance, 

a přesto není snadné najít stabilní zaměstnání. Je skutečně dnes 

tím hlavním problémem nedostatek kvalitních zaměstnanců, 

nebo naopak malá nabídka atraktivních zaměstnavatelů? 

Chtějí čerství absolventi pracovat za manažerský plat z pohodlí 

domova, nebo naopak firmy neumí dostatečně pružně reagovat 

a oslovit kvalitní uchazeče moderními benefity? Tyto otázky 

rezonují napříč dvěma zdánlivě proti sobě stojícími tábory: 

zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Společnost TÜV SÜD Czech byla původně založena jako spolek 

pro kontrolu parních kotlů v šedesátých letech 19. století. Dnes 

Český pracovní trh je již dlouhodobě napjatý. Pandemie způsobila 
značnou rozkolísanost a často donutila i velmi stálé zaměstnavatele 
k redukci pracovních míst. O to více stojí za pozornost právě stabilně 
působící hráči na trhu, k nimž beze sporu patří TÜV SÜD Czech.

Kariéra bez obav 
o budoucnost:  
TÜV SÜD Czech
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je špičkovým hráčem na poli poskytovatele prémiových řešení 

v oblasti kvality, bezpečnosti a ochraně lidí, životního prostředí 

a majetku před riziky, která souvisejí s technologiemi. 

V loňském roce obhájila již počtvrté umístění mezi TOP 100 

tuzemskými zaměstnavateli. Aktuálně pro Českou republiku 

inzeruje více jak dvacítku volných pozic, ze kterých si vyberou 

nejen uchazeči se zkušenostmi z oboru, ale šanci dostanou 

i absolventi se zájmem o juniorské pozice. 

Momentálně se TÜV SÜD Czech personálně zaměřuje na 

strategii spolupráce s vysokými školami a na vyhledávání 

mladých talentů. Studentům nabízí trainee programy a stáže. 

„Tím umožňujeme mladým odborníkům zažít v praxi, jak naše 

společnost funguje, co od zaměstnanců vyžaduje a také co jim 

nabízí. Dáváme jim možnost poznat naše prostředí a zjistit, 

kde by mohli pracovat a rozvíjet dál své odborné znalosti 

a dovednosti,“ přiblížila Ivana Jarešová, Senior HR Business 

Partner.

Základním stavebním kamenem úspěchu společnosti TÜV SÜD 

Czech do budoucna je kontinuální vzdělávání lidí. V jejich rozvoji 

klade důraz na dvě klíčové oblasti: „Jednou je rozvoj v odborných 

znalostech a dovednostech, kde se zaměřujeme kromě jiného na 

nové technologie a digitalizaci,“ vysvětlila Jarešová a doplnila, 

že druhá větev představuje rozvoj měkkých dovedností 

a manažerských kompetencí. 

„Hodně lidí na vedoucích pozicích u nás „vyrostlo“ z našich 

odborníků a specialistů. Aby mohli dobře vést své týmy, rozvinuli 

potenciál svých podřízených a uměli je dlouhodobě motivovat, 

máme pro ně připravený program „Manažerská akademie“. 

Uspokojit nejnáročnější potřeby zákazníků by bez našich dobře 

připravených a motivovaných zaměstnanců nebylo možné,“ 

uzavřela Ivana Jarešová. 

K hlavním firemním benefitům, kromě dnes stále ještě ne zcela 

standardním pěti dnům sick days, pěti dnům dovolené navíc, 

stravenkovému paušálu v maximální možné výši 70 % stravného 

za jednu směnu, možnosti práce z domova, nabídky karty 

Multisport, příspěvku na penzijní a/nebo životní připojištění 

atd., je nutno jednoznačně zařadit i fakt, že TÜV SÜD Czech je 

špičková společnost s vizí. V době, kdy se téma bezpečnosti 

stává nosnou otázkou číslo jedna, si lze jen těžko představit 

perspektivnější odvětví pro budoucí zaměstnání. 

„Díky naší komplexní nabídce služeb si umíme udělat 
detailní obrázek, v jakém stavu je provoz klienta. 
Navrhneme ucelené řešení v rámci celého životního 
cyklu podniku bez ohledu na to, ve kterém odvětví klient 
působí – od plánování a návrhu, přes výrobu, konstrukci 
a optimalizaci provozu až po vyřazení ze systému.“
Ivana Jarešová, MBA, Senior HR Business Partner TÜV SÜD 

Czech

TÉMA
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SPOJUJE NÁS

Etické podnikání
SPOJUJE NÁS

Český Goodwill

etneteragroup.cz

HRDÝ PARTNER
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ISO Consulting s.r.o.
člen skupiny HPCG

Revoluční 7, 110 00 Praha 1 

|  protože na úspěchu záleží!ISOConsulting

www.iso-consulting.cz
isoc@hpcg.cz
(+420) 602 700 327

POMŮŽEME VÁM NAJÍT CESTU, 
JAK ZHODNOTIT MAJETEK

V ROZBOUŘENÝCH VODÁCH

audit ochrany majetku a aktiv
rodinné svěřenské fondy

� remní nástupnictví a M&A poradenství
private equity investice 
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Proč jste se rozhodli založit projekt ČG?

V podstatě ze vzteku. Ze vzteku z toho, že si vládní představitel 

(kariérní politik, co nikdy pořádně nepracoval, a pozdější ministr 

průmyslu a obchodu!) dovolí veřejně prohlásit o živnostnících, že 

jsou to parazité. Ze vzteku z toho, že média tehdy o podnikatelích 

psala zhusta výhradně ve spojitosti s různými podvodníky, 

tuneláři, a tím se z „podnikání“ stávalo v podstatě sprosté slovo. 

Ze vzteku z toho, jak rapidně se zhoršovala celospolečenská 

nálada a rostla nevraživost ve společnosti. 

S trochou nadsázky, ale poměrně názorně, tento „stav“ vystihuje 

příhoda, která se mi stala někdy z jara roku 2012. Měla jsem 

Bilancování uplynulých deseti let s firmovými oscary ani speciální 
jubilejní dvojčíslo Magazínu KPCG by nebyly kompletní, kdybychom pro 
vás nevyzpovídali Lenku Hlavatou. Výkonná ředitelka skupiny HPCG, 
která je autorem ocenění Český Goodwill, stojí též za platformou Klubu 
Partner Český Goodwill a tímto magazínem, stejně jako za většinou 
z více než stovky realizovaných rozhovorů. Na následujících řádcích tedy 
v netradiční roli na opačné straně „mikrofonu“.

Tvoříme goodwill

DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
T: red / F: archiv HPCG
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dvě schůzky mimo kancelář, které na sebe navazovaly, a jela 

jsem na ně autem. V obou případech jsem parkovala na ulici, 

ve zcela odlišných částech města. Během první schůzky mi 

nějaký „dobrák“ objel „poctivě“ celý bok auta klíčem. A během 

druhé schůzky se to opakovalo! Ano, skutečně se našel další 

dobrodinec s klíčem, tentokrát se sice podepsal na druhém boku, 

ovšem stejně „poctivě“. Během zhruba tří hodin kolem dokola 

hluboké rýhy od klíčů? Proč? Můj milovaný Rudolf! Měla jsem oči 

pro pláč a všeobjímající pocit bezmoci. 

A tak jsme bouchli do stolu „a dost“! Dali jsme hlavy dohromady, 

co umíme nejlépe, v čem jsme silní a jak to můžeme využít 

k tomu, abychom se pokusili status quo změnit. Rozumíme 

podnikatelům a jejich potřebám – jednak proto, že sami jsme 

podnikatelé, a jednak proto, že máme desítky „případových 

studií“ od našich klientů, kterým naše mateřská společnost 

poskytuje široké portfolio služeb v oblasti řízení podniku – 

a také máme bohaté zkušenosti s prací s veřejným míněním 

a médii díky aktivitám naší dceřiné společnosti, která se zabývá 

strategickým marketingovým poradenstvím.

Poměrně záhy tehdy vznikl projekt Český Goodwill… ale ještě 

řadu měsíců trvalo, než se z něho stalo ocenění pro firmy, 

kterých si lidé váží…

Co pro Vás ČG osobně znamená?

Český Goodwill je pro mě především nástrojem, jak šířit pozitivní 

emoce a měnit svět k lepšímu. V nominační fázi pracujeme 

se širokou veřejností a „nutíme“ lidi na chvilku se zastavit 

a pozitivně zamyslet, zda ve svém okolí nemají podnikatele nebo 

firmu, o kterých by dokázali říct, že si jich váží. 

V době zpracování došlých nominací jsou to prvně pozitivní 

emoce pro nás – když každoročně poznáváme desítky nových 

firem, které jinak zůstávají „skryté“, neobjevují se běžně na 

křídovém papíru ve Forbesu a podobně – a hned vzápětí pro 

nominované podnikatele – když jim prostřednictvím nominace 

posíláme pozitivní zpětnou vazbu, že jejich práce má smysl, lidé 

si jí váží, a to jim dává sílu a motivaci „táhnout káru s údělem 

podnikatele“ dál.

A v závěru kolečka, které představuje každý jeden ročník 

firmových oscarů, pak na příbězích finalistů zase dáváme 

zpětnou vazbu široké veřejnosti, ale také názorný příklad toho, 

co podnikání znamená, obnáší a přináší, nejen podnikatelům 

samotným, ale také jejich zaměstnancům, rodinám 

zaměstnanců, komunitám v okolí firem a společnosti celkově. 

Vždyť podnikatelé – každý jednotlivec, který má odvahu převzít 

zodpovědnost nejen za sebe – tvoří páteř ekonomiky! A upřímně 

mě těší, že si to uvědomila i média a že se postupně daří 

zvyšovat váženost „podnikatelského stavu“.

V neposlední řadě, a tak trochu jako „vedlejší efekt“, se nám 

– původně neplánovaně, ale nakonec poměrně přirozeně – 

podařilo kolem projektu Český Goodwill vybudovat komunitu 

lidí, kteří smýšlejí obdobně jako my, mají stejné potřeby, přání 

i starosti, a řadu z nich navíc mohu dnes již nazývat i svými 

přáteli. V širším pojetí mám na mysli celou rodinu ČG, v užším 

pojetí pak členy KPCG, se kterými se pravidelně setkáváme 

a vzájemně se obohacujeme.

Když zavzpomínáte na úplně první setkání s „Českým 

Goodwillem“, jaké vzpomínky se Vám vybaví?

Moje fotografická paměť mi tvrdí, že poprvé ke mně Český 

Goodwill „přišel“ u nás na terase, kam chodím kouřit a přemýšlet. 

Tenkrát jsem přemýšlela, jak všechny ty cíle, hodnoty 

a představy o „novém“ ocenění vtělit do jednoho, krátkého, 

výstižného názvu. S „goodwillem“ jsme pracovali od samého 

založení naší firmy v rámci strategického poradenství, ve všech 

podobách a významech toho slova – od čistě ekonomické 

kategorie, přes dobré jméno firmy a způsoby jeho budování 

(a udržování), až po „dobrou vůli“ ve smyslu CSR aktivit firem. 

Ne nadarmo máme claim Tvoříme goodwill – tvoříme aktivní 

hodnoty vaší firmy.

A na té terase jsem tehdy dospěla k závěru, že lepší slovo než 

„goodwill“ nenajdeme a že se tedy nové ocenění bude jmenovat 

Český Goodwill. I s vědomím toho, že budeme pod palbou kvůli 

„nečeskému“ pojmenování původního českého ocenění (a také 

jsme zpočátku byli – ale „špatná“ reklama taky reklama, že?), 

že to většina lidí nebude umět napsat, aby si vyhledala webové 

stránky, na kterých pak budou moci nominovat (řeší skvělé SEO) 

a celé řady dalších „co by kdyby“. 

DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
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10 let je dlouhá doba, jak se za tu dobu změnila vaše 

firma?

Deset let představuje 2/3 času, co HPCG existuje, takže se naše 

firma proměnila poměrně dost. Skupina ušla obrovský kus cesty 

a hodně vyrostla, a to jak z pohledu peněžního vyjádření, ale také 

sebevědomím a především zkušenostmi. Bohatými zkušenostmi 

z různých oborů, které se u nás koncentrují a dávají nám vidět 

dál a hlouběji. To je vysoká přidaná hodnota pro naše klienty. 

Příští rok bude skupina HPCG slavit 15. výročí, což je milník, 

o kterém se tradičně říká, že když ho zdoláte, pak už jde všechno 

samo. Tak na to už se těším.

A co Vy, je nějaký posun ve vašem životě (kromě toho, že 

jsme všichni zestárli)?

Jejej, zestárli… šedin přibývá a co nevidět budu muset přejít na 

barvu, protože pouhý přeliv už zakrývání mých šedivých vlasů 

nestíhá… a také se čím dál častěji setkávám s dospěláky, ze 

kterých později „vypadne“, že jsou o polovinu (!) mladší než já… 

a to pak člověka napadá, že už fakt patří ke střední generaci…

Ale jinak se každý rok cítím líp a líp ve všech směrech. Za 

uplynulých deset let jsem procestovala značnou část světa, 

dostala jsem se k motorsportu (a nikoli jako grid girl), nasbírala 

ohromné množství zkušeností a zážitků, o spoustě z nichž by mě 

před dvaceti lety nenapadlo ani snít. Takže? Za mě super! 

Co byste popřála firmovým oscarů do dalších deseti let?

Všem finalistům a členům rodiny Český Goodwill bych poslala 

tři přání: především sílu vytrvat. I když se třeba cítíte, že jste 

sami proti všem. Takový je úděl vizionářů a příkladů v historii je 

celá řada. 

Dále pak vzájemný respekt a zdravé sebevědomí – to, že 

jste dnes ředitelem mikrofirmy nebo dokonce sami sobě 

neznamená, že zítra vaše firma nebude jedničkou na trhu, 

a současně i naopak, když jste dnes ředitelem firmy o stovkách 

zaměstnanců, neznamená, že zítra tu vaše firma stále nutně 

musí být. Protože často „stačí říct“, tak jednoduché to je, věřte 

mi. A navíc – protože cash je král – řídit cash flow v situaci, kdy 

musíte počítat každou korunu, je mnohdy daleko náročnější, než 

když rozhodujete o přesunech částek v řádech milionů. Proto si 

jsou v ocenění Český Goodwill všichni rovni, protože jste všichni 

stejní hrdinové. Myslíme to upřímně a s tím se prosím na sebe 

dívejte.

A v neposlední řadě bych si přála, aby si všichni finalisté 

a členové rodiny Český Goodwill uvědomili, že skutečně na jejich 

ochotě se podílet na budování ocenění Český Goodwill záleží. 

Když říkáme, že vaše nominace je důležitá, pak tím doopravdy 

myslíme, že si přejeme, abyste sami nominovali a všechny 

pozitivní pocity, které vám samotným nominace přinesla, tímto 

prostřednictvím poslali dál. Potěšíte tím jak nominovanou osobu, 

tak i nás z realizačního týmu ČG, a dáte nám také tu cennou 

zpětnou vazbu, že ta energie a úsilí, které do projektu vkládáme, 

má smysl a stojí za to pokračovat. 1 nominace, 10 minut času – 

nic to nestojí, a přitom je to k nezaplacení. 

Rozkaz zní jasně: nominovat! Děkujeme za rozhovor. 

Lenka Hlavatá
Výkonná ředitelka HPCG skupinu vede od roku 2011. 

Lenka vystudovala mezinárodní obchod na VŠE a MBA se 

zaměřením na finanční management na City University 

of Seattle. Po manažerské kariéře v logistice a asset 

managementu přijala výzvu převzít řízení rodinné firmy 

HPCG. Vedle vedení společností ze skupiny HPCG má na 

starosti strategii a business development firmy, u klíčových 

klientů řídí nastavování podnikových a finančních procesů. 

POŘADATEL
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Začalo to v létě

Byť KPCG začal oficiálně fungovat již od nového roku 2015 a první 

vydání Magazínu KPCG vyšlo z kraje dubna, tak první klubovou 

akcí bylo letní setkání u růžových vín a grilovaných steaků ve 

Villa Schweiger u pražské Stromovky. Byla tak založena tradice 

letních setkání a zároveň schéma, kdy součástí každé klubové 

akce není jen networking, ale i „edukativní složka“, v tomto 

případě přednáška na téma pojištění odpovědnosti firem a jejích 

představitelů.

Hned v září navázala konference, kterou jsme pořádali na půdě 

Poslanecké sněmovny, na tehdy velmi aktuální téma kvót 

žen v politice a vedení firem, „Za vším hledej ženu“. Jendou 

z účastnic panelu byla i plk. Gabriela Slováková, tehdejší 

ředitelka ženské věznice Světlá nad Sázavou. Netušili jsme, že se 

stane naší budoucí ambasadorkou.

Členové KPCG měli pak v říjnu možnost účastnit se 

i 3. galavečera Český Goodwill v Břevnovském klášteře, kde mj. 

fanfáry oceněným poprvé zahrála Hudba hradní stráže a PČR.

První výroční setkání a první ambasadoři

27. ledna 2016 jsme uspořádali první Výroční setkání v galerii 

moderního umění GOAP na Staroměstském náměstí, kde jsme 

jmenovali také první ambasadory projektu: Stáňu Dufkovou, plk. 

Blahunka a Petra Becka, jenž byl jedním z hybatelů založení 

ocenění Slovenský Goodwill.

Duben jsme poprvé strávili ve věznici, kam nás pozvala Gábina, 

a událost to byla tak velká, že kromě ředitele Vězeňské služby 

dorazil i ministr spravedlnosti a o akci v přímém přenosu 

informoval Český rozhlas a ve večerních zprávách Česká 

televize.

Cíle projektu jsou inspirace a motivace podnikatelů, těch zkušených, 
začínajících i potencionálně budoucích. Je to k nevíře, ale Klub Partner 
Český Goodwill neboli KPCG v roce 2023 oslaví deváté narozeniny. 
Nicméně číslo ještě impozantnější je počet uskutečněných akcí: 45. Tak 
si je pojďme připomenout. 

8 let setkávání podnikatelů, 
kterých si lidé váží
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Lidské hodnoty a vytříbené způsoby je nutno pěstovat

Prozradila na stránkách 3. vydání Magazínu KPCG Eliška 

Hašková Coolidge, nositelka ceny Významná Češka v zahraničí, 

která během své kariéry v Bílém domě pracovala pro pět 

amerických prezidentů. Mimo jiné nám řekla: „Ač jsem se 

v každé administraci něco nového naučila a získala nové 

znalosti, nejraději z mého pobytu v Bílém domě vzpomínám 

na jednoho Demokrata a jednoho Republikána. Demokratem 

byl Lyndon Johnson a Republikánem Richard Nixon. Lyndon 

Johnson byl úžasným prezidentem a schopným jednatelem 

s americkým Kongresem a dosáhl velkých úspěchů ve 

vnitrostátní politice. Richard Nixon byl ohromný stratég 

a státník, který dovedl nešťastnou válku s Vietnamem ukončit 

a otevřít dveře ke spolupráci s Čínou. 

Oba dva bohužel chybovali v charakteru. Lyndon Johnson 

neměl dosti odvahy v mezinárodních vztazích vyměnit poradce 

prezidenta Kennedyho, za jejichž působení válka začala, 

a Richard Nixon neměl odvahu potrestat a vyhodit ty, kteří se 

zúčastnili aféry Watergate. Zastal se svého věrného poradce, 

který selhal. Jsem přesvědčena, že historie oba dva muže ocení 

jako silné a oddané vůdce v americké politice.“

Vím, že úspěch si musím odpracovat

Řekl nám hned v dalším vydání magazínu jeden 

z nejúspěšnějších českých sportovců, Tomáš Berdych. A o čem 

tehdy třicetiletý Tomáš sní? „Můj sen je vyhrát nějaký velký 

turnaj… to je snem každého tenisty. Ale jsem spíš dříč než snílek, 

tak vím, že si to musím odpracovat…“

Za 7 let existence KPCG jsme vyzpovídali více než stovku 
českých podnikatelů a podnikatelek, které jsme představili na 
stránkách Magazínu KPCG a v rámci podcastů Home Office 
Talks a Goodwill Talks. Spolu s nimi jsme však přinesli i několik 
výjimečných rozhovorů s osobnostmi, jejichž jméno sahá za 
hranice naší krásné země.

Vyzpovídali jsme  
VIP osobnosti
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WWW.IZOS.CZ

V Ý R O B C E  O K E N N Í C H  S K E L

Firma IZOS vyrábí izolační skla na nejmodernějších technologiích se 7 
výrobními linkami ve třech výrobních závodech Plzni, Žatci a Sudomě-
řicích. Pro produkci izolačních skel používá materiály se špičkovými 
parametry v oboru. Denní výrobní kapacita firmy je 7500 kusů izolač-
ních skel a v současné době zpracovává skla výrobce AGC, Pilkington 
a Guardian.
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Když se řekne Český Goodwill, co to pro vás osobně 

znamená?

AŘ: Především je to velmi přátelské prostředí osob vyznávajících 

zdravé hodnoty a ochotných si pomáhat.

JS: Pro mě osobně to je především pocta a příležitost. Těší mě, 

že mohu být součástí rodiny ČG a současně vnímám příležitost 

setkávat se se skvělými lidmi z různých oborů. Každé setkání 

je skvěle připravené a přináší nové podněty a zážitky.  Za těch 

několik let jsem potkal mnoho nových lidí, kterých si velice 

vážím.

TV: Ocenění pro nás znamenalo jednak příjemné překvapení, 

ale především zpětnou vazbu pro celý kolektiv firmy. Že naše 

práce, respektive každého jednoho člena týmu, dává smysl. 

Na denní bázi je tímto „lakmusovým papírkem“ dodavatel či 

zákazník, avšak v úhrnu každodenních povinností tomu mnohdy 

nevěnujete patřičnou pozornost. Proto když pak přijde ocenění 

tohoto významu, donutí nás to zastavit se a uvědomit si, že naši 

práci děláme dobře.

V rovině účasti v projektu ČG stojí za vyzdvihnutí vztahy, nejen 

v té business rovině, ale dozajista i v rovině osobní. Jsou to 

příležitosti a cenné zkušenosti, které přináší právě vzájemné 

setkávání.

PU: Pro mě osobně je to především spousta zajímavých 

podnikatelských příběhů. Teď nemám na mysli za ty roky 

poměrně robustní databázi medailonků firem v rámci nominací. 

Ano, 10 let je dlouhá doba, takže když si chci něco připomenout 

dostal, jsem se do fáze, že si detaily nepamatuji a musím 

v databázi nominovaných vyhledávat. Spíše ale myslím na 

příběhy a detaily ze života firem, které se dozvíte na společných 

neformálních přátelských setkáních klubu, v rámci slavnostních 

večerů anebo i příprav akcí. Mám příběhy rád, protože ukazují 

realitu života a dá se z nich skutečně něco naučit.  

Povídání s partnery 
projektu Český Goodwill

Z nominace, kterou uvozují slova: „Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci!“ často 
mezi členy rodiny vzniknou vztahy založené na vzájemném respektu a úctě. Ty 
se postupem času dál prohlubují, zejména na platformě Klubu Partner Český 
Goodwill (KPCG). Proč se některé nominované firmy dokonce stávají partnery 
projektu Český Goodwill a zapojují se aktivně do jeho tvorby, se dozvíte 
na následujících řádcích. Pozvání ke kulatému stolu přijali: Adam Řehák 
(BOHEMIA PAPER), Jan Smola (HELUZ GROUP), Tomáš Vojtěch (FLEXIPAL) 
a Petr Uchytil (Media Bohemia).
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Co vás vedlo k tomu stát partnery projektu Český 

Goodwill?

AŘ: ČG pomáhá zlepšovat firemní kulturu v ČR. Je to inspirativní 

projekt propojující zajímavé a zapálené lidi a těší nás, že 

můžeme být jeho součástí.

TV: V roce 2019 jsme se ocitli v nominacích, a nakonec i získali 

ocenění v kategorii Partner. No a společnost zúčastněných firem 

i prostředí projektu ČG jako takové nás natolik oslovilo, že jsme 

od 2021 projekt podpořili přímo z pozice komerčního partnera.

JS: Naše skupina HELUZ pečlivě zvažuje, do kterých projektů 

se zapojí a se kterými spojí své jméno. Snažíme se vyhýbat 

anketám a projektům, které se dají tzv. „koupit“, to nám nedává 

smysl a nevidíme v tom hodnotu. 

„Pominu-li samotnou nominaci na cenu Český Goodwill, 

mé první setkání s ČG bylo při předávání samotných cen 

v minulém roce. Bylo to pro naši společnost stále velmi 

náročné a vyčerpávající covidové období. Události jsem se 

přišel zúčastnit s tím, že se podívám na zajímavou událost 

konající se v planetáriu, a nakonec jsem nečekaně odešel 

i s oceněním v kategorii Tradice. Byla to příjemná vzpruha 

a potvrzení toho, že to, co děláme, má smysl.“

Adam Řehák, jednatel BOHEMIA PAPER s.r.o., ocenění 
Tradice ČG 2021, partner galavečera Český Goodwill 2022

„Moje první setkání s ČG bylo, jak se říká, online. Zazvonil 

mi telefon a mě neznámý hlas mi oznámil, že jsme byli 

nominováni v kategorii Inovace. Dále následovala otázka, 

jestli tuto nominaci přijímám a jestli se budeme projektu 

účastnit.

Vybavuje se mi, že mě v první chvíli napadlo, že je to další 

z řady nominací, kde se záhy dozvíte, že podmínkou účasti 

je inzerce, nebo využití nějakých služeb apod. Vzpomínám 

si, že jsem si vzal čas na rozmyšlenou a začal si o projektu 

zjišťovat nějaké informace. Relativně rychle jsem dospěl 

k názoru, že na rozdíl od mnoha jiných, se jedná o zajímavý 

projekt a svou účast potvrdil. Dnes si jsem úplně jistý, že to 

bylo správné rozhodnutí.“ 

Jan Smola, CEO HELUZ GROUP, ocenění Osobnost ČG 2017, 
Stříbrný partner ČG od roku 2020
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Naproti tomu u projektu ČG vidíme upřímnou snahu 

organizátorů a celého týmu dělat věci jinak, transparentně 

a odpovědně. Nominace přicházejí z široké veřejnosti, účast 

není podmíněna finančním příspěvkem, v kategorii Osobnost se 

hlasuje online, může tak učinit každý sám za sebe. 

A hlavně ta myšlenka celého projektu. Snaha přiblížit realitu 

podnikatelského světa. Ukázat všem, že za skvělými výsledky 

stojí tvrdá práce, že profit z úspěšného podnikání není zadarmo, 

a že každý, kdo něco dokázal, musel také hodně odevzdat. 

To nás oslovilo, a když přišla nabídka partnerství v tomto 

projektu, neváhali jsme ani okamžik a jsme velice hrdí na to, že 

jsme jeho součástí.

PU: Otázky férového podnikání, schopnost inovace a zvyšování 

konkurenceschopnosti českých podniků bylo a je stále aktuální 

téma. Do projektu jsme vstoupili od začátku zejména proto, 

abychom posílili veřejnou diskusi nad takovými tématy, 

pozitivně kultivovali podnikatelské prostředí a pomohli ostatním 

ukázkami dobrých příkladů. Příjmy českých soukromých rádií 

jsou založené na schopnosti českých podniků generovat zdroje 

a investovat do reklamy. Její efektivita navíc těsně souzní 

s důvěrou, kterou spotřebitelé mají v české značky. Český 

Goodwill tohle vše od začátku řeší. Je skvělé, že tu je. 

Jaké proměny se za uplynulých deset let odehrály ve 

vašich firmách či oborech?

AŘ: Řemeslo jako takové děláme stále stejně. Tam se postupy 

nemění. Stále více však musíme přecházet do online prodeje 

a marketingu. Bez toho to již nejde. 

Náš sortiment a nabídku přizpůsobujeme době a akcentujeme 

produkty, které se stále využívají, a ještě dlouho budou. Současně 

se zaměřujeme na spolupráci s mladými českými designery, 

kteří dokážou naše řemeslo přiblížit i mladším generacím.

TV: Obor i firma jdou dopředu technologicky. Je to stejné, jak 

v mnoha jiných oblastech. Potýkáme se s nedostatkem pracovní 

síly. To samozřejmě zvyšuje tlak na hledání efektivních řešení. 

Mezi ně zcela jistě patří robotizace v podobě linkových zařízení 

na výrobu, opravy a další obslužnost palet, která jsme instalovali 

i v našem provozu. Pečliví jsme taktéž více než kdy dříve 

v enviromentálních otázkách – zachycujeme dešťovou vodu, 

instalujeme solární panely a v areálu vysazujeme zeleň.

Ale to, co je jistě nejpatrnější, rosteme. Jako holding jsme 

začínali se 70 zaměstnanci. Dnes nás je přes 220. (společnost 

Flexipal vznikla v roce 2016, takže má za sebou pětiletou historii 

– pozn. red.)

JS: Ano, když se to řekne takto v jedné větě, tak deset let je 

opravdu dlouhá doba. Ale popravdě řečeno, ani nevím, jak to 

uběhlo. Když si zpětně promítnu ten čas, tak se mi nezdá, že 

to je už deset let. Deset let, ve kterých se naše firma v podstatě 

„Na první setkání s ČG si vzpomenu přesně. Bylo to v Praze 

v Klementinu, kde jsme si právě přišli s manželkou 

Simonou převzít ocenění v kategorii Partner. Teď už mi je 

„hej“ a vzpomínky jsou jen a jen pozitivní, ale tehdy mi tak 

určitě nebylo. Velikánská radost z ocenění samotného se 

mísila s trémou a já přemýšlel, zda malý panák slivovice 

tomu pomůže nebo naopak uškodí. To víte, nejsem zrovna 

pódiový typ.“

Tomáš Vojtěch, majitel Flexipal a.s., ocenění Partner ČG 
2019, Zlatý partner ČG od roku 2021
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zdvojnásobila. Před deseti lety jsme se věnovali čistě výrobě 

stavebních materiálů a bylo nás okolo 300 zaměstnanců. Dnes 

provozujeme dřevovýrobu, vlastníme marketingovou agenturu, 

výrobce komínových systémů a nově i předního českého 

výrobce izolačních skel společnost HELUZ IZOS. Je nás téměř 

700 a stále nás baví optimalizovat procesy, inovovat výrobky, 

investovat a posunovat obchodní vztahy do partnerské až 

přátelské roviny. 

PU: Pro rozhlasové vysílání to zas tak dlouhá doba není. Na 

druhou stranu rychle se proměňuje prodej reklamy, který je 

s provozováním soukromých rádií těsně spojen, a do jisté míry 

také vysílací technologie. Před 10 roky jsme se v ČR probírali 

z první několikaleté recese reklamních investic. Také se nám do 

role konkurentů začala posouvat digitální média, silně promítat 

trendy konzumace digitálního obsahu, lidé zkrátka začali 

trávit u rádií méně času. Z pohledu mass médií byl problém 

v individualizaci obsahových preferencí. Chvílemi se zdálo, že 

lineární obsah a snad i rádio do pár let zmizí. No a vidíte, dnes 

jsme silnější než kdy dříve, byznys se transformoval, 8 z 10 lidí 

stále poslouchá klasická rádia a zbytek má náš obsah v audio 

on-demand službách.  

A ve vašem soukromém životě nastaly nějaké výrazné 

změny?

PU: Vlastně moc ne. V rámci oboru jsem dvakrát změnil 

působiště, ale prakticky už 16 roků pracuji se stejnými lidmi. 

Mám dvě malé děti Honzíka a Marušku, starší je dcera, letos 

měla právě 10 let.

TV: Nic dramatického. Mnoho najetých kilometrů, desítky 

a desítky jednání. Radosti i strasti, které patří k profesnímu 

i soukromému životu. Významný rozdíl a snad i posun vnímám 

v tom, že jsme se s manželkou a dětmi dostali za poslední dva 

roky pravidelně někam na dovolenou. 

AŘ: V mém životě k žádným výrazným posunům nedošlo. Tahle 

stabilita je s ohledem na poslední poměrně turbulentní roky 

celkem úleva. Kromě pár šedin navíc je tedy vše více méně při 

starém.

JS: Já osobně jsem si určitě rozšířil obzory. Hodně jsem se 

naučil, něco taky zkazil a doufám, že jsem se i poučil. Rozvedl 

se a znovu se oženil, pořídil si další dvě děti a přestěhoval se. 

Myslím, že jsem získal větší nadhled a rozvahu, ale to asi ukáže 

až čas.

Důležité je pro mě to, že celých těch deset let vnímám jako 

plnohodnotně strávený čas. Určitě bych dnes něco udělal jinak 

nebo lépe, ale v celku bych to hodnotil chvalitebně. O výbornou 

se pokusím v těch následujících letech. 

Děkujeme vám za rozhovor! 

„Vzpomínka na první setkání s ČG? Sympatický manželský 

pár podnikatelů, které štve, že „podnikání“ se v očích řady 

lidí rovná sprostému slovu, a chtějí s tím něco dělat. Věděl 

jsem, že to dokážou.“ 

Petr Uchytil, Media Bohemia, mediální partner ČG od roku 
2014
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OCENĚNÍ
T: red / F: archiv HPCG

Co pro Vás osobně ocenění Český Goodwill znamená?

Je mi ctí a mám radost z tohoto ocenění. Zároveň je to takové 

nakopnutí a zjištění, že naše práce a energie nejsou investovány 

zbytečně, ale že se o naše nápady a snažení někdo zajímá.

Co se Vám vybaví, když se řekne „Český Goodwill“? 

Parádní atmosféra, bezvadní lidé stejné krevní skupiny. A hlavně 

inspirativní setkání se spoustou nových informací a podnětů.

Inovativních firem v Českém Goodwillu za poslední deset let byla celá 
řada, jediná z nich ale dokázala naplnit sen Jana Tleskače a dalších 
milovníků mobility bez hranic. Držitel stříbrného firmového oscara 
v kategorii Inovace za rok 2018 a ocenění desetiletí z roku 2022, 
společnost NIRVANA SYSTEMS, je prvním výrobcem na světě, kterému 
se podařilo zahájit sériovou výrobu „létajících vozidel“, která jsou plně 
homologovaná také pro provoz na silnici. Přinášíme vám rozhovor s jejím 
majitelem Pavlem Březinou.

Létající auta se vyrábí 
v Přerově
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Když si vzpomenete si na úplně první setkání s „Českým 

Goodwillem“, jaké vzpomínky se vám vybaví?

Žaneta: Velké překvapení, když jsme byly s naším charitativním 

projektem nominovány na Mecenáše roku, protože když jsme 

viděly kategorie, tak jsme si s Petrou právě říkaly, že toho 

vítězného mecenáše musíme pak oslovit.  Neziskovky podle mě 

často různé mecenáše oslovují a zapomínají, že jimi jsou i ony 

samy.

Petra: Vybavím si úžasnou atmosféru galavečera a velké 

V roce 2019 kvůli nim došlo k resuscitaci kategorie Mecenáš, která byla 
o rok dříve zrušena, a získaly zlatého firmového oscara. Tehdy bylo téma 
maminek samoživitelek v plenkách, o otcích samoživitelích nemluvě. 
Skutečnost, že se téma dostalo do masmédií a dnes rezonuje ze všech 
koutů, je také jejich velká zásluha. A to je důvodem, proč zakladatelky 
neziskové organizace Fandi mámám, Žaneta Slámová a Petra Pšeničná 
Květová, získaly letos ocenění desetiletí. Seznamte se, prosím…

Hlásí se nám historicky 
nejvíc maminek
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Jaký význam pro vás má ocenění Český Goodwill? 

Ocenění je pro nás potvrzením toho, že Kofolu mají lidé stále 

rádi, oceňují její československý původ, ale i kvalitu, kterou si 

držíme ve všech dobách. A to nás hřeje.

Český Goodwill si letos připomíná 10 let od svého 

založení. Jak se za tu dobu proměnil obor, ve kterém 

působíte?

Náš obor se přiklonil k cirkulární ekonomice. Žene ho potřeba 

zajištění cirkulárních obalů. Vratné či zálohované lahve byly 

dříve spíš minoritní, do budoucna jsou nutností. Máme jasně 

stanovené cíle do roku 2030, kolik recyklovaného PETu nebo 

plechu musí být znovupoužito v obalech. V jednotlivých zemích 

se zavádějí zálohové systémy, díky nimž se brzy staneme 

v Evropě plně cirkulární.  

Když se ohlédnete za uplynulou dekádou, jaké milníky 

ve Vašem podnikání hodnotíte jako nejvýznamnější? 

Určitě by to byl vstup do čerstvého a voňavého byznysu, tedy 

akvizice UGA (provozovatele Freshbarů a Salaterií) a tradičního 

To není jenom reklamní claim, ale pocit, který vystupuje i ze samotného zdůvodnění 
nominace, kterou zaslal spokojený zákazník společnosti Kofola ČeskoSlovensko. Když 
se podíváte pozorně na zbytek nominačního medailonku, nemůže být pro vás žádným 
překvapením, že tato firma bez nadsázky ovládla kategorii Made in Czechoslovakia 
ČG, a to nejen v aktuálním ročníku 2022, ale získala též ocenění desetiletí. Přinášíme 
vám exkluzivní rozhovor s Jannisem Samarasem, který dnes působí jako předseda 
představenstva.

‚Když ji miluješ,  
není co řešit.‘
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Co si přejí firmoví oscaři 
do dalších 10 let?

„Za prvé bych jim moc 
a moc pogratulovala 
k dosažení ocenění, 

není to samo sebou. Za 
druhé bych jim přála, aby 
jejich majitelé neztratili 

nadhled a pokoru 
v podnikání.“  

Zuzana Ceralová 
Petrofová, PETROF 

GROUP

„Aby jim jejich činnost 

a aktivity dávaly stále 

smysl, aby vydrželi 

bojovat za hodnoty 

v podnikatelském 

světě, který potřebuje 

neustále připomínat, 

že poctivá práce je 

služba, služba, která se 

pak i vyplácí, která má 

budoucnost.“ 

Petr Prokop, JIPOCAR 

GROUP

„Všem bych přál, aby  

zůstali lidmi a byli optimisti.“

Petr Sedláček,  

X Production
„Sobě i všem ostatním bych 

přála neutuchající vášeň a vervu 

pouštět se do realizace našich 

nápadů, hojnost peněz i kvalitních 

vztahů v našich životech.

Českému Goodwill přeju všechno 

nejlepší k narozeninám, a protože 

od deseti let už můžete jezdit 

sami ve výtahu, tak vám přeju ať 

vystoupáte k výšinám, ze kterých 

bude nádherný výhled na všechnu 

vaši skvěle odvedenou práci.“ 

Bohdana Goliášová, Tvůrci v praxi

„Na tuhle otázku odpovím tím, 

co mě napadlo jako úplně první 

reakce – vlastně by bylo skvělé, 

kdyby podobné iniciativy a projekty 

nemusely vůbec existovat! 

Tady se vrátím k původnímu důvodu 

pro vznik ČG – byla to doba, 

kdy byli především malí a střední 

podnikatelé prohlašováni 

za příživníky, neplatiče daní 

a v podstatě nechtěnou a trpěnou 

část trhu. Jestli si dobře 

vzpomínám, tak takový přístup měl 

dokonce tehdejší ministr průmyslu 

a obchodu. Proto vznikl ČG, na 

podporu a obranu této části 
podnikatelů.

Takže nám všem bych chtěl popřát 

transparentní podnikatelské 

prostředí, co nejméně byrokracie 

a přirozenou úctu a respekt vůči 

všem, kteří se podnikat nebojí 

a přes všechny překážky si na 

svá bedra berou odpovědnost za 

sebe a často i za své zaměstnance 

a jejich rodiny ve snaze 

dosáhnout něčeho zajímavého 

a často i prospěšného.“ 

Oleg Spružina,  
TÜV SÜD Czech

„ČG bych přál další úspěšné roky. Myslím, že je to koncept, který je potřeba. Je potřeba ocenit a docenit práce podnikatelů a firem, protože podnikání není vůbec jednoduché.Finalistům a oceněným projektům přeji mnoho úspěchů a síly, aby těžké období úspěšně přečkali. Žijeme v těžké době, kdy je podpora a vytrvalost na prvním místě.“
Jan Daneš, FUTURENTO – MAHONDA GROUP

„Zakladatelům, Lence a Petrovi, bych popřál zachovat si to počáteční nadšení, snad i zdravou naštvanost a nadále neztrácet optimismus. Ať je to baví, stejně jako mě a další kolegy a partnery, kteří přímo v projektu nebo kolem něj působí. Nominovaným přeji, ať si jich lidé stále váží. Firmovým oscarům pak přeji, co nejvíce kvalitních nominací v dalších letech.“

Petr Uchytil, Media Bohemia

„Pevně věřím, že se rodina 

ČG bude neustále rozrůstat 

v přátelskému duchu a že 

ocenění jako takové bude 

nabírat na prestiži. Přeji 

celému projektu, aby se 

překlopil v tradiční stálici 

českého podnikatelského 

prostředí, která bude 

rozdávat ceny i za 100 let.“

Adam Řehák,  

BOHEMIA PAPER

„Přál bych všem dostatek sil, energie a elánu, zdraví nevyjímaje. Nerad podléhám různému strašení. Chtěl bych, aby si lidé uvědomili, že Země se velmi pravděpodobně nepřestane točit. I když se teď hodně mluví právě o těžkostech, věřím, že je společnost dokáže 
překonat. 

Českému Goodwillu přeji vytrvat v kurzu podpory šikovných českých firem, aby je skrz ocenění dovedli podpořit právě v dobách, kdy mnoho důvodů k optimismu není. Za 10 let jste také ušli kus cesty! O dovednostech obecně mám rád rčení, že nejhorších je prvních 10 let, pak je to už brnkačka. Tak aby byla (smích).“

Zbyněk Tihelka,  
WALMAG MAGNETICS



NAKUPTE AKČNÍ DÁRKY
SE SLEVOU 30 %

Využijte naší akce
a kupte voucher do FUTURENTA

s úžasnou slevou.

w w w. f u t u r e n t o . c z

Sleva
30 %



PF2023
Blahopřejeme všem nominovaným 

 a oceněným firmovým oscarům!

Pošlete radost dál a nominujte na:

firmoveoscary.cz/nominacni-formular
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