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EDITORIAL

Nové číslo
ve znamení žen
Milé čtenářky, drazí čtenáři,
jistě jste si všimli, že již úvodním
oslovením začínám džendrově a politicky
korektně. Je tomu tak ze dvou důvodů.
Jednak proto, že osobně jsem zastáncem
přiměřené rovnoprávnosti, nikoli pozitivní
diskriminace, žen, a rovněž i proto, že
tématem druhého vydání magazínu KPCG
jsou rovné příležitosti žen v byznysu, politice
i dalších životních situacích.
Dle našeho průzkumu mezi klienty HPCG a příznivci

Dále jsme pro vás připravili zajímavá témata jako novou

Českého Goodwillu jsou kvóty na minimální procentní

rubriku investora(ge) s radami pro začínající i pokročilé

zastoupení žen ve vedení firem i politických uskupeních

investory. Tradiční kalendář akcí, aktuality z byznysu a

převáženě negativní. Zdravý selský rozum, kterým se já

profil partnera ocenění Český Goodwill. S ohledem na právě

osobně po většinu života řídím, říká, že silnější (rozumějte

začínající období dovolených Vám přinášíme zajímavý tip

chytřejší, přičinlivější atp.) se vždy prosadí. Jak praví známé

na prodloužený víkend plný zážitků, pokud přes prázdniny

úsloví „sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě“,

nemáte dostatek času odcestovat do vzdálenějších krajin.

je dle mého názoru a životních zkušeností spíše přáním otce
myšlenky než realitou.

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na brzké setkání s Vámi
na některé ze čtyř letošních akcí KPCG!

Ženy mají v moderní společnosti, kterou bezpochyby
Česko je, nezastupitelnou roli jak v domácnosti, tak v
profesionálním životě. Je však spíše kontraproduktivní,

Petr Hlavatý
zakládající partner HPCG

aby byly dámy do jakýchkoli funkcí uměle tlačeny.
V dlouhodobém horizontu se tato „euro snaha“ obrátí spíše
proti nim samým, a budou tím bity právě ty dámy, které si
svůj úspěch skutečně zasloužily. Více se ostatně dočtete na
dalších stranách. Jsou plné významných a inspirativních žen.
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AKTUÁLNĚ

České 3D modelování pro celý svět

EXPO 2015 uvádí: Blanka Milfaitová

Česká firma vyvinula program, který využívají tvůrci reklam

V období od 1. května do 31. října se v italském Miláně

i hollywoodští animátoři a filmaři, protože umí simulovat

koná světová výstava EXPO 2015. Ústředním motivem

a vykreslovat světlo ve virtuálních scénách tak, že výsledkem

letošního ročníku je „Potraviny pro planetu, energie pro

je počítačová grafika k nerozeznání od fotografie. Unikátní

život“. Národní pavilon České republiky je tradičně ukázkou

program Corona Renderer, jehož vývoj probíhá od roku

vyspělé architektury. Interiér tvoří nápadité multimediální

2009, byl původně

expozice rozdělené tematicky

školním projektem.

na „Laboratoř ticha“,

Úspěch programu, který

„Země příběhu a fantazie“

podle jeho autorů spočívá

a „Laboratoř života“. 15.

v jednoduchosti, a také

května se konal Národní den,

zvolený obchodní model

jeden z vrcholných momentů

záhy učinily z firmy

české reprezentace. Součástí

Render Legion rychle

doprovodného programu byly

rostoucí a finančně

také četné prezentace světově

soběstačnou společnost.

proslulých marmelád Blanky

zdroj: czexpo.com

Milfaitové, držitelky titulu

Zdroj: Český Goodwill

Osobnost Českého Goodwillu
2014.

Český Goodwill 2015 – nominace
uzavřeny

Zdroj: czExpo.com, Nase-dobroty.cz

Dne 30. 6. skončila nominační fáze 3. ročníku ocenění pro

EET zatím jen pro „vyvolené“

firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2015. Exkluzivně
vám přinášíme výsledky letošních nominací.

Vláda 3. června schválila návrh zákona o elektronické
evidenci tržeb (EET), který již několik měsíců vyvolává četné

Celkem bylo letos přijato 97 nominací. Po prvním kole

diskuse. V případě, že v rámci dalšího vývoje legislativního

hodnocení zůstalo 88 platných nominací. Oproti minulému

procesu nedojde ke zvratu, počítá návrh s postupným

ročníku se tak jedná o nárůst více než 15 %. Čtyři firmy

zaváděním EET od 1. Q 2016 nejdříve v sektoru stravovacích

nominované v předchozích ročnících získaly opakovanou

a ubytovacích služeb, následně ve 2. Q příštího roku pak

nominaci i letos. Mezi nominovanými je rovnoměrné

ve sféře maloobchodu a velkoobchodu. Cílem je omezit

zastoupení mužů i žen (51 %, resp. 49 %). O 15 % se

tzv. šedou ekonomiku, jejíž velikost Ministerstvo financí

meziročně také zvýšil počet nominujících, kteří souhlasí

odhaduje na 160 mld. ročně. Dalšímu rozšiřování by měla

s tím, aby se nominovaný dozvěděl, kdo konkrétně jej

předcházet analýza rizik Finanční správy.

nominoval (letos 74 %, v přechozím ročníku 59 %).
Zdroj: HPCG

Zdroj: AMSP ČR
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TÉMA
t: red
f: archiv KPCG

Za vším hledej ženu
České dějiny jsou plné úspěšných žen, které významným způsobem zasáhly do dění snad ve
všech oblastech lidského konání. Většinou je spojují charakteristické rysy ženám vlastní –
pragmatický přístup, zdravý selský rozum, schopnost empatie a cit pro potřeby druhých. Díky
nim získávají ženy výjimečné postavení a nezastupitelnou roli ve společnosti. Proto jsme se
druhé vydání Magazínu KPCG rozhodli věnovat právě ženám.

Praotec Čech byl sice muž, ale brzy po něm se objevuje

Studnice inspirace, kterou poskytují významné české ženy,

legendární kněžna Libuše. Do dějin se zapsala také babička

je velmi hluboká. Kapku z ní se pokusila zachytit například

Svatého Václava Ludmila, sama později prohlášena za svatou.

Alena Wagnerová ve své knize České ženy (Fragment, 2003).

Dcera Přemysla Otakara I. Anežka vstoupila do českých dějin

Představuje v ní portréty 58 žen českých dějin od kněžny

založením kláštera, který patří k nejvýznamnějším gotickým

Libuše až k Olze Havlové.

stavbám v Praze. Nebo například Alžběta Pomořanská, čtvrtá
manželka Karla IV., proslula svou neobyčejnou silou.

Přehledný obrázek o českých ženách, které se prosazují
v současnosti, a to celosvětově, poskytuje cena „Významná

Významné ženy nalézáme i v méně vzdálené minulosti.

česká žena ve světě“. Od roku 2003 ji uděluje Mezinárodní

Jako osobnost reprezentující minulé století lze uvést Annu

koordinační výbor zahraničních Čechů s cílem ocenit ženy,

Honzákovou. Vystudovala obor lékařství na Univerzitě

které ve svých oborech dosáhly významných úspěchů a mají

Karlově a v roce 1902 byla první ženou, která zde promovala.

český nebo československý původ. Výboru od roku 2007

Ve 20. letech zářila Eliška Junková, automobilová závodnice,

předsedá dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení Alena

která byla zdatnou soupeřkou řady mužů v závodech Grand

Vrzáňová-Steindler, autorkou ceny je sochařka Lea Vivot.

Prix. Dcera prezidenta T. G. Masaryka Alice se podílela
na vzniku Československého červeného kříže a téměř dvě

Také nominace veřejnosti na ocenění Český Goodwill

desítky let byla také předsedkyní této významné asociace.

ukazují, že mezi podnikatelkami je nespočet úspěšných
žen a výrazných osobností. Hlavní kategorii veřejnosti

Ženy hrají důležitou roli také v kulturní oblasti. Z jejich

– Osobnost Českého Goodwillu – zatím dominují ženy

nepřeberného množství zmiňme alespoň dvě, které

výhradně (Michaela Hustá – 2013, Blanka Milfaitová – 2014).

jsou v současnosti vyobrazené na českých bankovkách

Ale jmenovat můžeme i další v uplynulých letech oceněné

– spisovatelku Boženu Němcovou (500 Kč) a Emu

dámy Šárku Litvinovou , Adélu Zrubeckou, Janu Erbovou.

Destinnovou (2 000 Kč). Tato světoznámá operní pěvkyně

Je nám ctí, že dvě z nich Vám můžeme blíže představit na

vstupovala na předních operních scénách světa a zpívala také

následujících stránkách.

po boku slavného Enrica Carusa.
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ROZHOVOR
t: red
f: Michaela Hustá

Za vybudování našeho frýdlantského
centra může Český Goodwill
V premiérovém ročníku ocenění Český Goodwill 2013 byla nominována svou zaměstnankyní,
získala největší přízeň veřejnosti v hlasování a s podporou celé třetiny všech došlých hlasů
přesvědčivě zvítězila. Představujeme vám Osobnost Českého Goodwillu 2013, MUDr. Michaelu
Hustou.

Co Vám zkušenost s účastí v projektu ocenění Český

si, že když jsem nastoupila na oční oddělení Nemocnice

Goodwill 2013 dala, odrazil se tento úspěch nějakým

Frýdek-Místek, připomínaly mi vyšetřovací přístroje děla

způsobem na Vašem podnikání?

z 2. světové války, v očních ambulancích se tehdy psaly
v podstatě jen protizánětlivé kapky a brýle na čtení.

Určitě ano. Celostátní vítězství a titul Osobnost roku Český
Goodwill 2013 pro mne byly a nadále jsou velkým závazkem
a současně výzvou. Nikdy mne nenapadlo, že by se daly dělat
z malého městečka na Moravě ´velké věci´, které obstojí i
v celostátní konkurenci. Toto ocenění mne nabilo novou
energií, uvědomila jsem si, že by byla škoda zůstat stát na
místě a nebudovat něco dalšího, když se to, co děláme a jak

Dnes máme 3D optické koherentní tomografy,
femtosekundové lasery, aberometry, ambulantní operace
šedého zákalu s implantací multifokálních čoček
a bezstehové ambulantní operace sítnice. Řada českých
oftalmologů je celosvětově uznávaná a patří ke špičkám ve
svém oboru. Velká část výkonů, prováděných v minulosti

to děláme, líbí tolika lidem, kteří nám poslali hlasy.

výhradně v nemocnicích, se přenesla do ambulantní

V loňském roce jsme otevřeli nové pracoviště - Beskydské

samostatně diagnostikovat a léčit řadu očních problémů.

centrum oční a estetické medicíny ve Frýdlantu nad
Ostravicí, dalším malém městě v beskydském podhůří.
Myslím si totiž, že si nadstandardní přístup a služby zaslouží
pacienti nejen z velkých měst. Měsíčně ošetříme na našich
dvou pracovištích přes 1 000 pacientů, takže příliv je opravdu
velký. Za vybudování frýdlantského centra vlastně může

sféry, v dobře vybavené oční ambulanci jsme dnes schopni

Díky pokrokům v diabetologii ubývá zrakově postižených
diabetiků. Je kladen stále větší důraz na prevenci, pacienti
začínají chodit na pravidelné preventivní oční prohlídky,
aniž by pociťovali nějaký oční problém, to je přece báječné.
Jen v dětské oftalmologii máme dle mého názoru stále velké

Český Goodwill :-)))

rezervy. Každý týden se setkávám s dítětem ve věku 8-15 let,

Jaký je Váš názor na současný vývoj očního lékařství

bohužel neléčitelným poklesem vidění!

a kvality zraku české populace?

Oftalmologie je krásný, čistý, velmi technický obor, který
udělal v posledních dvaceti letech obrovský pokrok. Pamatuji

kterému odhalíme tupozrakost s trvalým a v tomto věku již

Já osobně bych zavedla povinné oční vyšetření specialistou ve
věku 3 let dítěte, abychom tupozrakost odhalili včas a mohli
ji léčit. A protože tuto moc nemám, dovolím si tímto
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apelovat na rodiče všech předškoláků, aby své dítě objednali
na preventivní oční vyšetření.
„Jakými brýlemi“ se díváte na svět Vy, oční lékařka?

Ve svém věku se už dívám přes brýle na čtení :-)))) No ale
teď vážně.
Jsem odjakživa veselá a velmi temperamentní, což mně
usnadňuje překonat řadu překážek, které nám život klade do
cesty. To samozřejmě neznamená, že nemám žádné kostlivce
ve skříni, kteří se mnou tu a tam stráví nějakou tu noc. Ale
pak přijde ráno, pustím se do práce a je zase dobře. Můj
otec mě vychovával sice tvrdě, ale spravedlivě, snažil se mě
naučit nebát se a netrápit věcmi, které nemohu změnit. Jsem
optimista, věřím, že nakonec všechno dobře dopadne, a
pokud to zatím dobře nedopadlo, tak ještě není konec :-)))
Co považujete za svůj největší úspěch v dosavadní historii
Vaší firmy?

MUDr. Michaela Hustá,
majitelka společnosti OČNÍ EU s.r.o.
•

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, absolvovala studijní pobyt v Anglii na oční

30 000 spokojených pacientů. Snad ten rostoucí zájem

klinice Notthingham

kapacitně zvládneme, začínali jsme v listopadu r. 2000 na
zelené louce, jen v loňském roce jsme přijali do své péče

•

téměř 3 tisíce nových pacientů.

Od listopadu roku 2000 se věnuje vlastní soukromé praxi,
je vedoucí lékařkou Beskydského centra oční a estetické
medicíny a Oční ambulance Vratimov.

Jak nejraději trávíte Váš volný čas?

•

Je držitelkou Licence České lékařské komory pro výkon

Aktivně, vždy a všude. Ráda vařím, trávím čas se svými

samostatné praxe, Specializované způsobilosti v oboru

blízkými a pracuji na zahradě. Ráda cestuji, poznávám nové

oftalmologie a Diplomu celoživotního vzdělávání.

lidi a jejich kultury. V zimě jezdíme lyžovat, léto u moře
většinou trávíme na plachetnici, mám kapitánské zkoušky,

•

Je členkou České lékařské komory, České oftalmologické
společnosti, České glaukomové společnosti, České

ráda plavu. V poslední době mě můj přítel přivedl ke golfu,
který mně vždy připadal málo akční, ale musím říct, že to je

vitroretinální společnosti, Společnosti estetické a laserové

po celodenním zápřahu velmi příjemný relax.

medicíny, American Academy of Ophtalmology
a European Society of Cataract and Refractive Surgeons.

Co byste doporučila podnikatelům, kteří by chtěli být

•

stejně úspěšní jako Vy?

světových kongresů zaměřených na oblast oftalmologie
a estetické medicíny.

Vytrvat na cestě k cíli, který je toho hoden, a nikdy se
nevzdávat.
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Pravidelně se účastní řady předních evropských i

•

Má 3 děti. Mluví anglicky, polsky a rusky.

PRO BYZNYS

Strategie
Ředitel firemní strategie pro SME
Ředitel strategie, anglicky Chief Strategy Officer (CSO), je

Finance
Srovnávací analýza OSVČ
a zaměstnanců

dnes nedílnou součástí každé větší společnosti. Úkolem této

Koncem května představila Asociace malých a středních

pozice je nalézt a určit nejlepší přístav, do kterého má firemní

podniků a živnostníků ČR a server Podnikatel.cz historicky

loď plout, a z kapitánského můstku pak dohlížet na to, aby se

první srovnávací analýzu odvodů OSVČ a zaměstnanců.

po cestě neodkláněla ze stanoveného kurzu.

Komparací aktuálních dat z Ministerstva financí,

Z toho je na první pohled patrné, že tato pozice je zcela
zásadní a v přímé úměře ke své důležitosti také honorována.
V menších firmách ji přirozeně zastává sám majitel, ten
však často nutně naráží na úskalí typu zahlcenost denní

Generálního finančního ředitelství, České správy sociálního
zabezpečení, Českého statistického úřadu a Všeobecné
zdravotní pojišťovny se prokázalo, že trvalé útoky proti
nejmenším podnikatelům jsou nepodložené.

operativou, provozní slepota a podobně. Proto se malým

Na zdravotním pojištění odvádí OSVČ o 41 % méně

a středním firmám (SME) vyplatí tyto služby outsourcovat.

než zaměstnanec, na sociálním pojištění potom méně

Externí strategické poradenství v řízení podniku je časově
i nákladově efektivní, protože firma rychle získá konkurenční
výhodu, která jí umožní flexibilně reagovat na měnící se
potřeby firmy i trhu, a to v podobě zkušeného a vysoce
kvalifikovaného manažera.
Takový manažer může ve firmě působit na externí bázi –
tzv. inhouse konzultant – nebo se stát přímo její součástí
plně integrovanou do firemní struktury klienta – tzv. inside
manažer. V obou případech bývá mandát koncipován
projektově nebo na určitou, předem časově ohraničenou,
dobu – dočasně = interim. Výhodou takto koncipované
spolupráce je vysoká orientace interim konzultanta /
manažera na dosažení cílů, které byly předem definované.
Vedle toho přináší implementace pozice Interim Strategy
Officer (ISO) do firmy bez rozdílu velikosti řadu dalších
benefitů.
Zdroj: ISO Consulting, HPCG

o 53 %. V obou případech se ale jedná o částky, kdy se
zaměstnancům počítá k jejich odvodům i částka, kterou za
ně odvede zaměstnavatel. Podíl zaměstnavatele na celkových
odvodech zaměstnance přitom představuje v průměru 74%
na sociálním pojištění a zhruba 67% na zdravotním pojištění.
V případě tzv. čistých odvodů, tedy bez vlivu zaměstnavatele,
v obou případech odvádí OSVČ do zdravotní nebo sociální
pokladny výrazně více než zaměstnanec.
Tato analýza je reakcí na výroky odboráře Josefa Středuly,
který počátkem roku obvinil OSVČ, že nejsou solidární
a do systému veřejného zdravotnictví dlouhodobě přispívají
pouze třetinu toho, co z něj čerpají. Záhy se živnostníků
zastaly samy zdravotní pojišťovny, jak jsme vás informovali
již v minulém vydání Magazínu KPCG. Z jejich dat
vyplynulo, že OSVČ do zdravotního naopak přispívají
dvojnásobek toho, co vyčerpají.
Zdroj: AMSP ČR, HPCG
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PRO BYZNYS

Marketing
Průzkum: European Communication
Monitor

Průmysl 4.0
Digitální průmyslová revoluce
probíhá

Exkluzivně vám přinášíme výsledky průzkumu ECM, který

Digitální transformace bude podle Česko-německé obchodní

monitoruje trendy v řízení komunikace a vztahů s veřejností.

a průmyslové komory (ČNOPK) v příštích letech výrazně

Šetření se letos zúčastnilo více než 2 250 profesionálů ze 41

ovlivňovat český i německý průmysl. Velvyslanectví Spolkové

zemí. Česká poradenská skupina HPCG mezi nimi také měla

republiky Německo v ČR a ČNOPK proto 23. června pozvaly

svého zástupce.

české a německé experty, aby diskutovali o výzvách a šancích
průmyslu 4.0.

Letošní studie přinesla za prvé zjištění, že firmy se více
než kdykoli dříve soustředí na vyhodnocování svých

Dr. Stefan Mair, člen nejvyššího vedení Spolkového svazu

komunikačních kampaní a strategií. Avšak využití potenciálu

německého průmyslu (BDI), na setkání představil novou

získaných dat pro řízení komunikace zůstává stále klíčovou

studii zabývající se digitální transformací průmyslu, které se

výzvou pro profesionály napříč Evropou. Průzkum odhalil,

zúčastnilo 300 německých podnikatelů z průmyslu. Vyplývá

že pouze 43 % všech oddělení komunikace a marketingu

z ní, že digitální transformace s sebou nese vysokou přidanou

používá výstupy měřících programů k vedení svých in-house

hodnotu, a to díky čtyřem základním hybatelům: digitální

týmů nebo agentur.

data, automatizace, propojení technologií a digitální přístup
k zákazníkovi.

Dalším zjištěním je fakt, že pouze 55 % lidí zodpovědných
za komunikaci firmy usiluje o prokázání ekonomického

Také Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Svazu

přínosu, když prezentuje přidanou hodnotu své funkce

průmyslu a dopravy ČR, vidí pro české hospodářství velké

výkonnému managementu firmy.

šance, pokud bude Česká republika mezi prvními aktéry.
Vnímá však, že připravenost k těmto změnám znamená

Šetření také ukázalo, že „naslouchání“ svému cílovému

zvýšené nároky na vzdělávací systém i na schopnosti

publiku je organizacemi stále zanedbáváno i přesto, že jej

jednotlivců.

mají definováno jako jeden z nejdůležitějších cílů strategické
komunikace. Zatímco 78 % firem má stanoveno strategie pro

Prezident ČNOPK Axel Limberg vyzdvihl, že již mnoho

komunikaci směrem ke svým stakeholderům, už jen 56 %

německých firem působících v České republice investovalo

používá strategie k získání zpětné vazby od příjemců těchto

do digitalizace procesů v rámci výroby. Účastníci diskuze

sdělení.

se shodli, že české a německé hospodářství musí aktivně

Zdroj: HPCG
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spoluutvářet čtvrtou průmyslovou revoluci.
Zdroj: ČNOPK

INVESTICE
t: red
f: archiv HPCG

Sloupek investorage
aneb Co přidat do svého skladu snů
Pohled Petra Hlavatého na zajímavé investiční příležitosti, aneb jak investovat vydělané peníze
mimo klasické investiční nástroje a ještě si přitom užít trochu zábavy. A protože léto právě
začalo, první díl nemůže být na jiné téma, než jsou automobily pro volný čas.

Oldtimer nebo Youngtimer

je mi hned jasné, s kým mám tu čest, když se mě někdo
zeptá na spotřebu. Je to podobné jako si koupit závodní

Pokud hledáte zajímavou investiční příležitost, je vcelku

lyžáky, a pak v nich chtít trávit celý den na rozježděné

jedno, zda si pořídíte oldtimer nebo tzv. youngtimer, čili

sjezdovce. Prostě blbost. Buď na to máte, nebo to raději

vozidlo, které ještě nedávno bylo součástí běžného provozu.

ani nezkoušejte, protože budete jen litovat. 2) Pamatujte,

Pokud však hledáte auto, které má patřičný investiční

že nálezový stav je vždy horší než stav na fotografii. 3)

potenciál, tzn. ročně se na prodejní ceně zhodnotí více, než

Nezapomeňte, že je nutné mít zajištěnu suchou a ideálně

jsou náklady na jeho údržbu, a zároveň byste s ním občas

i temperovanou garáž (neparkuje zde vozidlo, které jezdí

rádi vyrazili do práce nebo na výlet, tak je určitě lepší volbou

v dešti, nedej bože na prosolených zimních silnicích). 4)

auto moderní konstrukce. Ideálně by mělo být vybavené

Než se rozhodnete pro konkrétní typ, zkuste si nejdříve

základními asistenčními systémy, alespoň mít posilovač

sehnat kvalifikovaného technika, nejen „měniče“ dílů. Na

řízení, ABS, ideálně i ESP a airbagy – přeci jen nikdy nevíte,

starší auta nejde vždy vše koupit a jen vyměnit, jak jsou

co se může stát, a navíc pokud nemáte patřičné zkušenosti,

zvyklí dnešní pseudo mechanici s laptopy a CAN-BUSy

může vás první krizová situace velice nepříjemně „vyškolit“

v ruce. 5) Pokud se nevyznáte, jinými slovy netrávíte veškerý

a v lepším případě odepíšete jen několik investičních let.

volný čas na aukčních a inzertních serverech, soustřeďte

Pokud budete mít „kousek“ vybavený katalyzátorem,

se jen na osvědčené a tradiční značky (Mercedes, Ferrari,

odpadne vám nepříjemné dolévání náhražky olova

Porsche atp.) – tyto vždy alespoň základně „odservisujete“

a vaše šaty nebudou mít charakteristický odér spáleného

a pravděpodobnost, že bude cena stagnovat nebo klesat, je

olovnatého benzínu. S hledem na skutečnost, že v naprosté

velmi nízká. 6) A pravidlo poslední, týká se každé investice

většině případů budete svého investičního miláčka vyvážet

mimo finanční deriváty, nemovitosti a komodity, musíte mít

jen za slunečného počasí, není od věci ani klimatizace.

k dané věci vztah, jinak vás taková investice bude spíš strašit
než těšit. Mějte na mysli, že auto je stroj a stejně jako loď

Jak vybrat

nebo letadlo se musí občas pohnout, navíc musíte tu a tam
vyměnit nějaký díl nebo alespoň provozní náplně, a to i když

Základní pravidlo, které je obecně platné, zvažujete-li nákup

jen stojí v garáži a roční nájezd je jen pár kilometrů. Varování

nějakého klenotu na čtyřech kolech je, že 1) kdo chce mít

poslední, ne však nedůležité - často je velmi obtížné (resp.

opici, musí mít na banány. Jinými slovy nemyslete si, že

drahé), nebo dokonce nemožné takové auto pojistit.

jediné náklady jsou ty pořizovací a na provozní hmoty. Vždy
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INVESTICE

Tip pro začínající investory
(do 25 tis. EUR)

Něco pro znalce
(do 50 tis. EUR)

Pokud hledáte něco, co vás v létě chytne za srdce, ale ne-

Za necelých 1,5 kg investičního zlata můžete mít více jak 2

chcete vkládat všechny volné prostředky do auta a navíc

tuny kvalitní německé oceli, která vás jistě přežije, a navíc

se bát, kde zaparkovat, když zrovna není před kavárnou

s fenomenálním motorem 6.9 V8. Mercedes Benz 450SEL,

místo s ideálním výhledem na vašeho miláčka, může pro

kterým jezdil v době své největší slávy (dokud měl na

vás být zajímavou volbou Jaguar XJS (-SC). Existuje celá

benzín) i největší frajer všech dob James Hunt. Aktuálně

řada výbav, stupňů zachovalosti i technického stavu. Pokud

dostupné „velké piáno“ je po prvním majiteli, najeto neu-

však chcete kousek, který má potenciál stát se během pár

věřitelných 53 tis. km a hlavně v původním stavu a jedinečné

let klenotem vaší garáže, ale zároveň se dá běžně řídit i

modro-modré kombinaci. Pozor - v roce 1977 nechybělo

servisovat, hledejte zachovalý kus v původním stavu před

ve výbavě plynokapalinové pérování, klimatizace, ABS ani

rokem výroby 1991. V tom roce totiž XJS prodělalo druhý

tempomat – můžete narazit i na kousky s autotelefonem a pa-

facelift, který mu opticky moc nepomohl. Zároveň šlo o

lubním počítačem. Až usednete za volant, nebo i do zadního

černé období značky, kdy balancovala nad propastí bankrotu,

velurového křesla, pochopíte, že svět se může otáčet různou

než ji koupil Ford. Na léto je přirozenou volbou „kabrio“,

rychlostí. Kapitáni německého průmyslu to již věděli dávno.

které se hodí k naturelu „GéTéčka“ stavěného spíše na

A co investiční hodnota? Koukněte se např. na kousky od

klidnou jízdu. K té vás ostatně donutí poměrně slabé brzdy,

Brabus Classics. V Bottropu vždy dobře věděli, co má a bude

rozvážná převodovka a zejména vláčný podvozek, který

mít cenu. Ostatně úsloví „objem ničím nenahradíš“ prý nep-

však skvěle filtruje české silnice a vykouzlí úsměv na vaší

ochází od majitelů „amerik“, ale z úst Bodo Buschmanna.

tváří častěji, než mnohdy nepoužitelné supersporty, jež musí
sklopit své karbonové uši na prvním úseku kočičích hlav
nebo křížení tramvajových kolejí. Z investičního hlediska je
lepší volba motor V12 s typicky ševelivým chodem a jemným
barytonem při akceleraci, který si nelze neoblíbit.
Typ:			

Jaguar XJS-C 5.4 V12

Tech. údaje:		

284 PS / 435 NM

Typ:			

MB 450 SEL 6.9 automat

Tech. údaje:		

286 PS / 550 NM

Cena:			39 000 EUR
Předpoklad. zhodnocení: ***
Jedinečnost:		

****

http://www.autogalerie-schmidt.de/

Cena:			490 000 Kč
Předpoklad. zhodnocení: **
Jedinečnost:		

**

http://www.autozoubek.cz/

TIP:
Pokud vás auta zajímají opravdu čistě z investičního
hlediska, nebo již máte garáž plnou, můžete investovat
do některého z privátních fondů, které se specializují
na identifikaci, koupi a následný servis historických
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a cenných vozidel. Jsou již i v ČR!

ISO Consulting
| na úspěchu záleží!

Klenot pro velmi pokročilé
(nad 200 tis. EUR)

strategické poradenství
projektové řízení
interim management

Pokud si opravdu chcete užít léto za volantem a máte zároveň
dost odvahy a likvidních finančních prostředků, je aktuálně
ve Scuderii Praha k mání Ferrari 599 GTB z roku 2007 a
si, že cena nového byla téměř poloviční, a podobný kousek
se dá sehnat za sotva třetinu ceny? Máte pravdu, ale pozor,
s manuální převodovkou! Žádné novodobé Ferrari již nelze
charakteristické kovové klapnutí je pro pravé chlapy! Myslíte,
že cena již nepůjde nahoru? Omyl, do několika let bude cena
poohlídněte se po 599 GTO, rychle mizí a cena je již přes 300
tis. EUR. Ještě před rokem, rokem a půl se ceny pohybovaly
majitel Ferrari, který měl tu čest, vám zodpovědně řekne,
že je to nejlepší novodobé „eFko“, jakým kdy jel. Ostatně
navíc s výkonem zvýšeným na 670 koní.
Typ:			

Ferrari 599 GTB Fiorano – 6.0

MARKETING
»

nemůže to být jinak, když má motor z legendárního Enza

KRIZE
»

kolem 250 tis. PS. Na Clarksonův pseudotest nedejte, každý

FINANCE
»

přes 1 milion EUR. Pokud máte rádi opravdu rychlé svezení,

STRATEGIE
»

řadit manuálně - robotizované převodovky jsou fajn, ale

ŘÍZENÍ ZMĚN
»

jedná se o jedno Fiorano z celkem 67 kusů vyrobených

»

nájezdem 9800 km za astronomických 520 000 EUR. Říkáte

NÁSTUPNICTVÍ

START-UP

			V12, manuální řazení
Tech. údaje:		

620 PS / 608 NM

Cena:			520 000 EUR
Předpoklad. zhodnocení: *****
Jedinečnost:		

*****

http://www.scuderiapraha.cz/

ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO MALÉ I VELKÉ FIRMY

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE ZDARMA
» iso@hpcg.cz
» iso-consulting.cz
» 602 700 327

HPCG
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PROFIL
t: Stefania Recskyová
f: archiv TÜV SÜD

Před 150 lety: Velký třesk
v technické bezpečnosti
v Německu
Společnost TÜV SÜD Czech, která letos již druhým rokem dohlíží na transparentní
průběh hlasování i celého projektu ocenění Český Goodwill, patří mezi světově
uznávané certifikační autority. Za sebou má téměř půl druhého století dlouhou
tradici. Jak to všechno v polovině 19. století začalo, přiblíží následující článek.

28. ledna 1865 explodoval krátce po 13. hodně parní kotel

kteří zařízení prověřovali. Za dobu deseti let bylo v celém

v Mannheimském pivovaru. Jeden mrtvý a čtyři zranění

Německu založeno kolem dvaceti spolků, zabývajících se

otřásli městem. Příčinou byl nedostatek vody, příliš vysoký

dohledem nad bezpečností parních kotlů.

tlak a nedostatečná údržba. Neštěstí přinutilo místní
provozovatele parních kotlů, aby vytvořili organizaci, která

V Badenu se spolek brzy zabýval vedle parních kotlů také

by se měla více starat o bezpečnost technických zařízení:

tlakovými nádržemi a specializoval se na otázky surovinové

V roce 1866 založili „Společnost pro dohled a zabezpečení

a svářecí techniky. Dokonce již v roce 1870 vystavili inženýři

plynových kotlů se sídlem v Mannheimu“, předchůdce

první znalecký posudek pro účely ochrany životního

dnešní TÜV SÜD.

prostředí na téma „Zatížení spalinami“.

Myšlenka nezávislé a neutrální prověřovací organizace se

Spektrum testů se rozšiřuje

pak v následujících 150 letech prosadila na celém světě.
Dnes působí společnost TÜV SÜD s celkem asi 22.000

Po vstupu do nového století se před sdružením otevřelo

zaměstnanci na celém světě a je stále věrná svým kořenům:

nové pole elektrotechniky a dopravní techniky. K tomu se

s vysokou odborností jsou prověřovány technologie a

brzy přidružily bezpečnostně technické zkoušky dálkových

produkty, aby byly spolehlivé, bezpečné a trvanlivé.

potrubí, skladovacích nádrží, shromažďovacích míst a
lanových drah. Další milníky v historii TÜV: 15. října 1910

Myšlenka se prosazuje

založilo Stuttgartské sdružení pro revizi parních kotlů
speciální oddělení pro prověřování vozidel a jejich řidičů.

Nová organizace byla po roce 1866 brzy uznána. A rychle se

Tak vznikly pravidelné kontroly vozidel v jižním Německu.

také ukázaly úspěchy ohledně bezpečnosti: Prověřené kotle

Rozšířená škála prověrek přispěla k přejmenování na Spolek

byly dvacetkrát bezpečnější než nekontrolované kotle. Rychle

pro technický dohled - Technischer Überwachungs-Verein

narůstající počet instalovaných parních kotlů vedl ke stále

(TÜV).

většímu nárůstu členů sdružení a stále většímu počtu znalců,
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Nová témata, nové země
Na hospodářském rozmachu po druhé světové válce se

Připraveni na cestu nových
technologií

sdružení pro technický dohled aktivně účastnila, například

Dnes prověřují, testují a certifikují experti TÜV SÜD nejen

tehdejší TÜV v Bavorsku: Pustilo se důsledně do prověřování

výrobky, ale také radí lidem a organizacím. Znamená

celých rafinérií a vstoupilo i do techniky umělých hmot. Pro

to reagovat na neustálý vývoj, nové trendy, ale rovněž

zvýšení bezpečnosti každého jednotlivce zahájili inženýři

nová nebezpečí, nové požadavky na bezpečnost a nové

zkoušky prototypů přístrojů pro domácnost, volný čas a

hospodářské výzvy. TÜV SÜD vyvíjí nové produkty a

kancelář. Od let 1970 a 1980 se paleta

služby s cílem zajistit pro své zákazníky vše pod heslem

prověřovacích výkonů rozšířila o počítačovou a
mikroprocesorovou techniku, ochranu dat a ochranu lidí
na pracovišti. Dále zkoumali a radili inženýři také v oblasti
úspory energií a využití alternativních zdrojů energií a
ochrany životního prostředí. Od té doby spektrum doplnila

„Volba jistoty. Více hodnoty“. Zatímco dříve byly v prvé řadě
prověřovány parní kotle a technická zařízení, dnes jsou pod
drobnohledem stále častěji témata jako bezpečnost postupů,
potraviny, ochrana dat a zabezpečení dat, stejně jako
kompletní infrastruktury IT.

nová odvětví jako elektronické obchody, nezávadnost

To vyžaduje vysoce kvalifikované zaměstnance. Přes 80

potravin, lékařská technika a vývoj automobilů. Navíc

procent zaměstnanců TÜV SÜD jsou vysokoškoláci.

doprovázeli inženýři TÜV své zákazníky také do zámoří,

Kromě mnoha techniků například také chemici, fyzikové,

zpočátku zvláště do Severní Ameriky a Asie.

informatici, odborníci na výživovou medicínu nebo

Díky narůstající liberalizaci trhu a s ní ruku v ruce
vznikajícímu fúzování různých organizací TÜV vznikla
dnešní TÜV SÜD. V současné době má společnost

psychologové – a potřeba stoupá: Od roku 2005 přijala
TÜV SÜD do firmy každým rokem přes 1.000 nových
zaměstnanců.

zastoupení na 800 místech celého světa.
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Grafika, webové prezentace, aplikace, tiskoviny,
sociální sítě, korporátní identita, rozšířená realita.
Naším cílem je vytvářet inovativní projekty
s použitím těch nejmodernějších techologií
jak pro desktop platformy, tak pro mobilní zařízení.

XPRODUCTION
DIGITAL

www.xproduction.cz
www.facebook.com/xproductiondigital

TÉMA
t: red

Kvóty pro ženy: jsou skutečně potřeba?
Unijní snahy o zavedení „kvót pro ženy“ již dlouhé měsíce plní přední stránky novin. Návrh,
který v roce 2012 v Evropské komisi prosadila eurokomisařka pro spravedlnost Vivian Redingová,
počítá s tím, že by ženy měly mít ve vysokých funkcích zastoupení alespoň 40 %, a to do roku
2018 ve státních firmách a do roku 2020 v soukromých

V případě soukromých podniků se má jednat o firmy

k prosazování rovnoprávnosti žen a mužů a k podpoře

kotované na burzách. Směrnice by se tak přibližně 5 000

vyššího zastoupení žen ve významných funkcích, nesouhlasí

společností v EU, v Česku pak podmínky pro aplikování

však s návrhem genderové směrnice a nedávno odmítla

směrnice potenciálně naplňuje asi desítka firem. Současně,

také návrh sociálně demokratického ministra pro lidská

návrh směrnice s kvótou 40 % cílí na zastoupení žen

práva a legislativu Jiřího Dienstbiera, který požadoval

v dozorčích a správních radách, tedy v nevýkonných

minimálně 40 % zastoupení žen na kandidátkách politických

orgánech podniků.

stran pro sněmovní a krajské volby. Novela, kterou odmítli
koaliční partneři ANO i lidovci, obsahovala také sankce za

V současnosti podle údajů Evropské komise zasedá ve

nedodržení povinných kvót.

správních a dozorčích radách přibližně 20 % žen v celounijním průměru. V ČR je tento podíl 3,5 %, čímž se spolu

Podobně jako Česko se k unijním kvótám pro ženy staví i

s Maltou řadí na chvost pořadí členských zemí. Naopak

další země. Třeba Německo jde svou cestou. Německou vládu

nejvyšší zastoupení žen mají Francie (32,4 %) a Litva

už deset let vede žena – Angela Merkelová – a ženy také

(31,7 %).

tvoří asi 40 % jejího kabinetu. Tamní parlament navíc letos
schválil vlastní kvóty pro ženy v dozorčích radách. Zákon

Argumenty, které často zaznívají v diskusích na téma

se netýká státních firem, ale například ve stovce největších

zavedení kvót pro ženy, lze shrnout do čtyř oblastí: rovnost

firem obchodovaných na německé burze bude muset být

příležitostí, různorodost – diverzita, zlepšení dlouhodobé

od roku 2016 alespoň 30 % žen. V rámci Evropské unie má

udržitelnosti a ekonomických výsledků, využití potenciálu

vlastní genderové kvóty zavedeno již vícero zemí, mezi nimi

žen a změna většinového postoje na základě příkladů.

Španělsko, Francie, či Holandsko. Jako vůbec první je v roce

Pochopitelně existuje celá řada pro i proti v každé z těchto

2003 zavedlo Norsko.

oblastí.
Přestože se záměr přispět k rovnoměrnějšímu zastoupení
Postoj České republiky k unijnímu záměru zavést genderové

žen a mužů ve vysokých funkcích může jevit jako pozitivní,

kvóty je dlouhodobě povětšinou odmítavý. Současná

objektivně vzato jsou genderové kvóty diskriminací.

vláda se sice ve svém programovém prohlášení zavázala

Selský rozum i dosavadní zkušenosti ukazují, že jakákoli
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TÉMA

diskriminace má svou cenu. Ta bohužel často bývá příliš
vysoká v porovnání se skutečným přínosem. Samy úspěšné
ženy se navíc shodují, že k tomu, aby se prosadily, genderové
kvóty nepotřebují. Mezilidské vztahy jsou podle nich
především o jedincích, osobnostních kvalitách každého
z nich a také o kvalitní komunikaci. Následující rozhovory
s Janou Erbovou a Janou Bačinovou jsou toho dokladem.

Samy úspěšné ženy se shodují,
že k tomu, aby se prosadily,
genderové kvóty nepotřebují.
Mezilidské vztahy jsou podle
nich především o jedincích,

Zdroj: Novinky.cz, iHned.cz, Ministerstvo práce a sociálních
věcí

osobnostních kvalitách
každého z nich a také o kvalitní
komunikaci.

Srdečně Vás zveme na 1. letní setkání Klubu Partner Český Goodwill
spojené se seminářem na téma „Podnikatelská rizika – ochrana majetku a finančních prostředků“ s ohledem
na Nový občanský zákoník a dopady na jednatele, majitele a vedení firem.
V průběhu semináře pro Vás bude připraveno lehké občerstvení a po jeho ukončení se můžete těšit na letní
neodolatelné grill menu vč. šťavnatých steaků a svěží růžová vína Spielberg.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 23. 7. 2015 ve 14:00 hod, Villa Schwaiger, Praha 6 - Bubeneč
Vstupné pro členy KPCG zdarma, pro ostatní hosty 500 Kč bez DPH. Kapacita omezena!
Vaši účast prosím potvrďte do 16. 7. 2015 na email: klub@cesky-goodwill.cz | www.kpcg.club

ROZHOVOR
t: red
f: archiv HPCG

V obchodních vztazích je důležitá spíše
osobnost než pohlaví
Jana Erbová, majitelka firmy AC-T servis, která ve druhém ročníku ocenění Český Goodwill 2014
získala 1. místo v kategorii Partner, je inspirativním příkladem toho, že schopné ženy se dovedou
prosadit.
Podnikáte v oboru, který lze považovat spíše za doménu
mužů. Jak se v něm jako žena cítíte?

Cítím se v něm dobře. Jde o obchod, sice se železářských
zbožím, nicméně o výběru klik do domu či bytu nakonec
stejně většinou rozhodují ženy. Čí doménou to tedy vlastně
je? V obchodních vztazích to není myslím jen o pohlaví, ale
spíše o osobnosti, o schopnosti držet dané slovo.
Za patnáct let ve velkoobchodu s dveřním kováním, jsem
nabrala spoustu znalostí a zkušeností, o kterých jsem dříve
neměla ani tušení a získala si respekt. Ve firmě jsem prošla
postupně všemi pozicemi, dělala všechny práce, od úklidu,
přes obchod, účetnictví, administrativu, balení, příjem
a expedici zboží. Sama umím vykonávat všechny práce,
které se v naší firmě dělají, ať už je to skládání stavebních
vložek nebo prodej v prodejně. Je velkou výhodou vědět, co
která práce v rámci firmy obnáší, jaká jsou rizika a jaký čas
například zabere.
V oborech, které bychom tradičně připisovali mužům, je
překvapivě na vedoucích pozicích spousta žen, dokonce jsou
takové firmy ženami vlastněny a velmi dobře prospívají.

Ing. Jana Erbová,
majitelka společnosti AC-T servis s.r.o.
Jana Erbová začala podnikat v r. 1999, od roku 2001 se její firma
profiluje jako velkoobchod s dveřním kováním a doplňky ke

Často se hovoří o rovných příležitostech a zastoupení žen
ve vysokých funkcích, ať již v politice nebo v podnicích
soukromé sféry. Co považujete za nejsilnější stránku žen?

dveřím. V polovině roku 2014 se nabízený sortiment rozšířil

Schopnost empatie, jednoznačně. Mám pocit, že muži se
orientují na přímé dosažení cíle, zatímco ženy zajímá i to,
jakým způsobem a za jakou cenu jej dosáhnou. Osvědčilo se
mi rozvíjení komunikace napříč firmou i směrem ven.

zvítězila v kategorii Malá společnost a v roce 2014 zvítězila

Jak se Vám jako ženě podnikatelce daří skloubit pracovní
a soukromý život?

V posledních letech se mi to daří s ohledem na vyšší věk
dětí poněkud snáze. Nemám stanovený pevný rozvrh, vše
záleží spíše na momentální situaci, potřebách členů rodiny,
počasí atd. Večer a o víkendu nekontroluji telefony ani maily.
V posledních letech jsem si dokázala najít čas i na své zájmy
– konkrétně ježdění na koni. Třikrát týdně se snažím trávit
s koněm čas alespoň část odpoledne.

o profi nářadí a pracovní oděvy. Za své profesní úspěchy získala
Jana Erbová Ocenění Českých podnikatelek – v roce 2009
v kategorii Velká společnost. Firma má 33 zaměstnanců
a pobočky v Praze, Brně a Ostravě. V roce 2012 získala známku
české kvality Czech made za poskytované služby a zákaznický
servis.

Měla byste nějakou radu na závěr – pro ženy podnikatelky
a/nebo muže podnikatele?

Radu na závěr? Víc než chytré a zaručené poučky bývá
mnohdy selský rozum, tak snad aby na něj nezapomínali
a aby neztratili pokoru. A jinak jsem přesvědčená o tom, že
každý z nás (bez ohledu na pohlaví) je schopen dosáhnout
všeho, co si skutečně předsevzal. Nečekejte na příležitost,
zkuste si ji sami vytvořit.

ROZHOVOR
t: red
f: archiv TÜV SÜD

Ženský a mužský
svět je jako jing
a jang
O postavení žen v byznysu a o tom, jak se
cítí manažerka, která denně řídí aktivity
kompetenčního centra po celém světě, jsme si
povídali s vedoucí útvaru certifikací TÜV SÜD
Czech Janou Bačinovou.
Podle analýzy, jejíž výsledky před několika dny
publikovala Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR (AMSP) výrazně roste počet žen –
podnikatelek. Čím je tento nárůst podle Vašeho názoru
způsoben?

Ing. Jana Bačinová,
Vedoucí útvaru certifikací TÜV SÜD Czech

Je to přirozený vývoj. Řada žen se dnes může věnovat
rodině, kariéře i svým zálibám současně. Máme možnost se
rozvíjet, máme oporu mužů v našem okolí. Máme svobodu
se rozhodnout pro tu cestu, která nám vyhovuje, a o které se
našim babičkám ani nesnilo, tak proč ne třeba pro podnikání
nebo kariéru?

Jana Bačinová vystudovala Vysokou školu lesnickou a

Existují názory, že firmy jsou pod vedením žen stabilnější
z pohledu finančních měřítek i dlouhodobé udržitelnosti.
Souhlasíte s tím?

které řídí činnosti TÜV SÜD po celém světě. Má dvě dospělé děti,

Ženy propojují jing a jang světy, zohledňují sociální i
ekonomické aspekty, vyvažují mužský přístup tím ženským.
Obdobně funguje celá příroda a není důvod si myslet, že by
to ve firmě fungovalo jinak.
Domníváte se, že se ženy manažerky chovají v řídících
funkcích jinak než muži?

Pro mne je setkávání s výjimečnými lidmi na manažerských
pozicích stále velkým zdrojem inspirace – ať je to muž nebo
žena. A to, že se oba chovají jinak, souvisí s celou řadou
dalších faktorů, než jen s pohlavím. V každém případě je
to vždy dobrodružství, koho za těmi dveřmi s cedulkou
generální ředitel potkám...
Co považujete za největší konkurenční výhodu žen
v porovnání s muži, kterou by mohly větším zastoupením
v top managementu obohatit společnost?

Ženy v nejvyšších pozicích jsou často charismatické a velmi
zajímavé bytosti, protože se ke svému cíli musely dostat
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dřevařskou ve Zvoleně, po studiu pracovala v zahraniční firmě
obchodující s dřevařskými a papírenskými výrobky. Od roku
1999 pracuje ve společnosti TÜV SÜD Czech, kde se postupně
stala odborným garantem pro oblast certifikace spotřebitelského
řetězce dřevních produktů PEFC a později také certifikační oblast
s označením FSC – pro oboje stojí v čele kompetenčního centra,
které považuje za největší úspěch její kariéry.

tvrdou prací, nacházet kompromisy mezi soukromím a prací
a to vše na vrcholné úrovni a v rekordním čase. To dokáže
přežít jen silná žena - výjimečná osobnost. Slabou stránkou
může být v očích mnohých to, že žena netouží bojovat za
kariéru, ale kde je psáno, že je to opravdu slabá stránka?
A takto zůstávají vrcholné pozice i mužům - vždyť jim to
v nich tak sluší :-)
Máte ve firmě zavedené kvóty pro zastoupení žen v top
managementu? Co si o „kvótách pro ženy“ myslíte?

Nemáme. Naše firma dává prostor všem, kdo projeví
schopnosti a zájem o další růst. Sociální atmosféra a úroveň
přístupu k ženám je tady na velmi vysoké a moderní úrovni.
Umělé kvóty jsou diskriminací naruby a nebylo by rozumné
je chtít zavádět, zejména pokud má management firmy
filozofii podobnou té v naší společnosti. Naskýtá se otázka
- co se začít věnovat spíše budování dobrých zásad soužití
v celé společnosti než tvořit kvóty?

SPIELBERG
Slovácký Vinař
roku 2014

VŠECHNO DOBRÉ MUSÍ UZRÁT...
V překrásné krajině tradiční vinařské
oblasti Kyjovska, jen pár minut jízdy
z bitvy Tří císařů proslaveného Slavkova, najdete pod pásem Ždánického lesa
půvabnou vinařskou obec Archlebov
a na jejím samém začátku vinařství
SPIELBERG.
Díky ekologickému pěstování révy a
jejího zpracování využívající moderního systému řízeného kvašení, se daří
produkovat přívlastková vína ve špičkové

kvalitě. Ta jsou proto určena především
pro gastronomii a do vinoték, ovšem s
některými řadami se můžete setkat i v
běžné obchodní síti.
Bílá vína, z nichž nejslavnější jsou
bezesporu ryzlinky rýnské i vlašské či
pinot blanc a gris, necháváme v některých edicích zrát na generických (vlastních) kvasinkách. O jejich vyjímečnosti
nás přesvědčují významná ocenění ze
světových soutěží jako je MUNDUS vini,

AWC Vienna italské VINITALY či International Wine Challenge v Londýně.
Červená vína jako je Pinot noir, Frankovka, André, Zweigeltrebe pak školíme na
francouzských barriquových sudech, aby
tak vznikla harmonická, osobitá vína s
celou škálou vyvážených vjemů.

www.spielberg.cz

KALENDÁRIUM
2728/7

Bezpečnost informací

Odborné školení určené vrcholnému managementu velkých
a středních organizací — pracovníkům odpovědným za

Kalendář
akcí
Odborné informační semináře
TÜV SÜD Czech

systém řízení kvality — pracovníkům subjektů státní správy
— pracovníkům zdravotnických organizací, pojišťoven
a finančních institucí a dalších organizací, které pracují
s citlivými údaji svých klientů.
Rozsah školení:

2 dny

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Brno

V současnosti jsou jednou z nejvyhledávanějších forem
získávání podrobných informací mezi managementem a
specialisty společností, podnikateli i zástupci veřejného
sektoru. Většinou se jedná o jednodenní akce zaměřené
na vysoce aktuální témata, během kterých vystupuje 2-5

1112/8

8D – metoda řešení
problémů

přednášejících. Téma semináře je určováno především
novinkami v legislativě a momentální potřebou trhu. Pro
kompletní přehled seminářů připravených pro rok 2015
stejně jako pro podrobné informace k uvedeným školením
navštivte webovou stránku Akademie TÜV SÜD Czech.
Pro členy KPCG navíc se slevou 5% z ceny semináře! Ceny
uvedené u jednotlivých seminářů jsou ceny před slevou.
Pro uplatnění slevy nás kontaktujte na:
klub@cesky-goodwill.cz.

16/7

5S

Školení je určeno pro manažery a procesní experty –
inženýry kvality. Přináší znalosti pro praktické zvládnutí
8 kroků při řešení problémů, doporučení jak zavést a
uplatňovat tuto metodu ve firmě, a návrhy jak snížit
reklamace a interní neshody.
Rozsah školení:

2 dny

Cena:

7.500 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Brno

14/9

Metody řízení kvality

Školení je určeno společnostem a pracovníkům, kteří chtějí

Díky školení získáte přehled nejčastějších metod pro

odstranit nevýkonnost, nedostatek disciplíny, zažité chyby,

sledování a řízení procesu kvality, dozvíte se možnosti

plýtvání, špatnou kvalitu, vysoké náklady, vadnou organizaci,

zavedení a použití metod a seznámíte se s příklady z praxe

nepořádek — kurz je vhodný pro mistry, předáky, výrobní

a řešení nestandardních situací ve strojírenské výrobě a

dělníky, administrativní pracovníky, manažery i ředitele

automobilovém průmyslu.

společností.
Rozsah školení:

1 den

Cena:

4.200 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Praha
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Rozsah školení:

1 den

Cena:

4.200 Kč (bez DPH)

Místo konání:

Brno

23/7

1. letní setkání Klubu
Partner Český Goodwill

27/8

Letní plavba po Vltavě
(Jour Fixe ČNOPK)

KPCG Vás srdečně zve na první letní klubové setkání -

Klub Partner Český Goodwill a ČNOPK Vás srdečně zvou

odborný seminář na téma Podnikatelská rizika – ochrana

k účasti na tradiční plavbě po Vltavě. Naloďte se spolu

majetku a finančních prostředků spojený s networkingem.

s námi a prožijte příjemný večer na řece v centru Prahy.

Připraveno je neodolatelné grill menu, skvělé steaky a

Přijďte si spolu s námi vychutnat neobvyklý pohled na letní

svěží růžová vína. Získáte užitečné informace a setkáte se

Prahu z výletní lodi “Európé”! Na palubě Vás rádi uvítáme

s ostatními účastníky ocenění Český Goodwill v kouzelném

v doprovodu Vašich partnerů a dětí. Účast dětí do 16 let je

prostředí Villy Schwaiger v sousedství Parku Stromovka.

bezplatná.

K dispozici dětský koutek, kde bude perfektně postaráno i o
Vaše děti.

Kdy:

ve čtvrtek 27. 8. 2015 od 18,00 hod
(odplutí v 18,30 hod)

Kdy:

ve čtvrtek 23. 7. 2015 od 14,00 hod
Kde:

Kde:

Villa Schwaiger,

Loď EURÓPÉ,
Dvořákovo nábřeží, Praha

Schwaigerova 59/3,

(mezi Štefánikovým a Čechovým mostem)

Praha 6 – Bubeneč
Cena:
Cena:

členové KPCG: zdarma,

a členové ČNOPK: 1.500,-/os. (bez DPH),

ostatní hosté: 500,- Kč/os. (bez DPH)
Registrace:

do 16. 7. 2015

ostatní 2.250,- Kč/os. (bez DPH)
Registrace:

na e-mailu: klub@cesky-goodwill.cz.

Český Goodwill 2015
– hlasování o Osobnost
Českého Goodwillu 2015

do 14. 8. 2015
na e-mailu: klub@cesky-goodwill.cz.

Počet míst je omezen!

1/9

Hosté KPCG

Počet vstupenek je omezen!

8/9

Konference KPCG:
Za vším hledej ženu

V úterý 1. 9. 2015 odstartuje hlasování veřejnosti o Osobnost

Klub Partner Český Goodwill ve spolupráci s platformou Pro

Českého Goodwillu 2015, které potrvá až do konce měsíce

Fair Play Vás srdečně zve na konferenci Za vším hledej ženu,

září. Uzavře se tak již třetí ročník ocenění pro podnikatele

aneb Jsou kvóty pro ženy potřebné? věnovanou otázkám

a společnosti, kterých si lidé váží. Zapojit do hlasování

genderové rovnoprávnosti, postavení žen v české společnosti

se může každý, komu není lhostejná kultivace českého

a jejich přínosu pro podnikání, politiku a život. V rámci

podnikatelského prostředí. Hlasovat lze jednoduše on-line na

panelové diskuse se dotkneme horkých témat současnosti,

www.cesky-goodwill.cz. Každý hlasující má právě jeden hlas.

například zastoupení a přínos žen ve vedení českých podniků
a státní správě, platové a sociální rozdíly, sebevědomí

PŘIPRAVUJEME:
Slavnostní předávání ocenění Český Goodwill 2015
Tato vrcholná akce projektu Český Goodwill se
uskuteční již tradičně v polovině října. Letos poprvé
však srdečně zveme také účastníky obou předchozích
ročníků ocenění Český Goodwill, kteří mají zájem
zopakovat si slavnostní okamžiky galavečera pro
české podnikatele, kteří se těší váženosti a úctě svého
okolí. Rádi Vás při této příležitosti osobně uvítáme rezervujete si prosím předběžně termín ve čtvrtek 15.
října 2015!

žen a nástroje k jeho zvyšování. Přijďte a zapojte se do
panelové diskuse, během níž se s vámi panelisté podělí o své
zkušenosti a praktické poznatky ze života.
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LIFE STYLE
t: red
f: archiv HPCG

Tip na letní
prodloužený víkend
Také patříte mezi ty, kdo tráví raději léto ve středoevropském mírném klimatu a intenzivnější
slunění nechají raději až na zimní období, kdy je u nás brzo tma, plískanice a vlezlá zima? Trávíte
volný čas raději aktivně poznáváním než lenošením na pláži? Pokud jste si v duchu na následující
otázky odpověděli kladně, tak pro vás máme zajímavý tip, kam vyrazit na prodloužený víkend
během nadcházejících prázdnin.

Ideální výlet pro turisty, cyklisty i
řidiče „fajnšmekry“
Salzburgerland je úchvatný kraj ležící přibližně 400 km (tj.
cca 4-5 hodin jízdy) jižně od Prahy, ideální pro poznání
pravého Rakouska. Počátkem května bílé vrcholky Alp
začínají pomalu odhalovat divoké skalní scenérie a tzv.
almy (alpské louky) se začínají zelenat. Během července
místní svahy bují zelení a je cítit čerstvě posečená tráva a
letní vzduch příjemně zvlhčuje voda z všudypřítomných
horských bystřin. Díky blízkosti Bavorska je i zdejší
kuchyně velice podobná té české „domácí“, rakouská vína
jistě potěší i opravdové znalce a místní piva neurazí ani
české konzumenty. Pokud patříte mezi aktivní turisty,
doporučujeme vám po návštěvě historického centra
Salzburgu zajet necelých 50 km do místa konání turné
4 můstků Bischofshofenu a vydat se na 1-2 denní túru
na místního krále hor Hochkönig . Pozor, celá cesta
vede přes alpskou ferratu a je pouze pro zdatné turisty,
je však možné absolvovat jen její část s odpočinkem
u germknödlu a Almdudlera v místní Almraststation.
Pokud jsou vaše turistické ambice přeci jen trochu
menší, je možné využít řadu zdejších lanovek, které
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vás dopraví na nesčetné vrcholky místních hor, z kterých
se vám naskytne úchvatný pohled do okolí německého
Berchtesgadenu a na rakouský masiv Dachstein.
Z Bischofshofenu vede údolím Salzachu poměrně
frekventovaná silnice až do Čechy oblíbeného střediska
Zell am See. Pokud však patříte mezi milovníky jízdy

v, resp. na, čemkoli motorizovaném, určitě byste měli pár

pěší tak i cyklo výlet po vrcholcích místních hor lemujících

kilometrů před „Zellem“ odbočit na Ferleiten (možnost

celé jezero z jedné strany a Pádskou nížinu ze strany druhé.

zastávky s dětmi na návštěvu alpské zoo) a projet si celou

Případně můžete vyzkoušet paragliding přímo nad Gardou.

Grossglockner Hochalpenstrasse až k vyhlídce našeho

Jste-li spíše zaměřeni na kulturní požitky, je vhodnější zůstat

posledního společného císaře Franze Josefa I., která leží

na dálnici A22 až do Affi, odkud můžete pokračovat buď

přímo na hraně ledovce Pasterze s vyhlídkou na nejvyšší

do vyhlášených sirných lázní, jež měli v oblibě již starověcí

horu Rakouska Grossglockner (3798 m). V těchto místech

Římané - Sirmione, nebo vyrazit za operou a nákupy do

rovněž přechází salcburské Alpy v Tyroly a Korutany. Na

nedaleké Verony. V obou případech Vás určitě nezklame

konci grossglocknerské cesty vás přivítá až kýčovitě malebné

místní nabídka klasických severoitalských jídel (vč. několika

městečko Heiligenblut zaseknuté do korutanských alp s

Michelinských restaurací) a lokálních vín. Zejména ta bílá

náměstím v nadmořské výšce 1288 m (pro srovnání nejvyšší

z tyrolských příkrých strání jsou svou charakteristikou

bod Šumavy Plechý dosahuje výšky 1378 m). Z Heiligenblutu

jedinečná, stejně tak jako z nich pálená „krev mnoha Italů“

pojedete přibližně 3 hodiny do Bressanone, díky K. H.

Grappa.

Borovskému v Česku známému spíš pod názvem Brixen.

Zpět domů nebo za dalšími zážitky
Za sluncem a vínem
Zde naše cesta končí. Pokud máte více času než jen
Po typické severoitalské

prodloužený víkend, jste na ideálním místě pro další cestu

autostrádě s jedinečnými výhledy

přes italskou rivieru až na Cote d´Azure, nebo naopak

na Tyroly resp. Dolomity se

na druhou stranu směr Janov a Benátky. Pro opravdové

dostanete přibližně za dalších 90

nadšence je více než doporučeníhodná zpáteční cesta domů

minut do Rovereta, odkud je to

přes Merano a horskou cestou Timmelsjoch, kde ještě

již jen pár kilometrů k severním

v květnu leží místy až 7 metrů sněhu. Dostanete se tak do

břehům největšího italského

míst, kudy možná šel svou poslední cestu známý pravěký

jezera Lago di Garda. Pokud

člověk Ötzi. Určitě se nezapomeňte zastavit ve vyhlášeném

patříte mezi aktivní sportovce,

lyžařském středisku Sölden a případně navštívit místní

bude pro vás ideální ubytovat

wellness hotel a park Aqua Dome, který bude vaší poslední

se na severním pobřeží např.

významnou zastávku před Innsbruckem. Ten je rozcestím

v Malcesine, odkud vede lanovka

do Bavorska směr GaPa a Mnichov, nebo pokračováním po

na místní sedlo Passo Tratto.

rakouské dálnici až do Kuffsteinu, odkud se nabízí poslední

Zde je možné podniknout jak

přímý pohled na rakouské Alpy.
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POJIŠTĚNÍ
PRO KAŽDOU
VAŠI CESTU

Pro rodiny, dobrodruhy, golﬁsty, profesionální sportovce, studenty i businessmeny...
Unikátní balíčky pro každý druh cesty, ať již cestujete sami s batohem na zádech kolem
celého světa, s rodinou autem po Evropě, nebo služebně s kolegy na blízký východ - máme
pro Vás to pravé pojištění!
Vyberte si ten pravý balíček dle vašich potřeb na

www.cesty-bez-rizika.cz

NA LÉTO

balíček vhodný
zejména
k provozování
letních sportů

AUTO

výhodný
balíček, pokud
cestujete na
dovolenou
autem

LETADLO

výhodný
balíček, pokud
cestujete na
dovolenou
letadlem

Pojišťovna VZP, a.s. expert na cestovní pojištění

GOLF

speciální balíček
pro golﬁsty

NA ZIMU

výhodný
balíček, pokud
se chystáte
na hory

www.pvzp.cz

ALL RISK

balíček pro ty,
kteří se nechtějí
o nic starat

(+420) 233 006 311

www.facebook.com/RiskujteJenZážitky.PVZP

Chráníme to nejcennější

PŘIHLÁŠKA
Vítejte v elitním klubu pro zvané

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL
•

prestižní KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL: platforma pro sdílení know-how, výměnu zkušeností, získávání
obchodních kontaktů a networking

•

přístup k prémiovému business obsahu: průzkumy, analýzy, komentáře a další aktuální informace pro růst Vašeho
podnikání

•

pravidelný odběr čtvrtletníku Magazín KPCG

•

možnost prezentace v médiích Český Goodwill (web, čtvrtletník a další) a přímé komunikace s ostatními členy KPCG

•

možnost přímé nabídky produktů a služeb členům KPCG a doporučování členů dalším subjektům

•

pozvání na akce KPCG a partnerské VIP akce (hospodářské komory, oborová sdružení, konference, semináře a další)

•

2x volný vstup na eventy pořádané KPCG (semináře, setkání za účelem navázání obchodních vztahů atp.)

•

slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a finance, média, life style a jiné)

a další výhody za 499

Kč / měsíc*

* při platbě na 12+ měsíců, cena neobsahuje DPH

Uzavřený klub pro zvané členy, více info na www.kpcg.club

Vaše přihláška

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL
Objednávejte na emailu: klub@cesky-goodwill.cz, nebo zašlete vyplněný formulář na adresu HPCG:
Jméno / Firma:
Adresa (ulice, město):
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:						PSČ:
DIČ / IČ: 							12 měs. 			24 měs.
provozuje:
ISO Consulting s.r.o. člen skupiny HPCG
Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1
IČ: 28404416; DIČ: CZ28404416
ČBÚ: 43-3406880267/0100

www.hpcg.cz | klub@cesky-goodwill.cz | +420 602 700 327
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Staňte se i Vy členem
KLUBU PARTNER ČESKÝ GOODWILL
a užívejte všechny výhody
setkání & networking
semináře & konference
prémiové informace
zábava & noví přátelé
zajímavé obchodní příležitosti

a Vy....

informace a registrace na
klub@cesky-goodwill.cz
www.kpcg.club

