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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

vítám vás na stránkách nového vydání Magazínu KPCG a jsem 

ráda, že jste se rozhodli uchýlit se do jeho společnosti i v této 

nelehké době. Lépe řečeno, doufám, že vám následující stránky 

současnou situaci alespoň trochu zpříjemní.

Naleznete na nich opět spoustu zajímavých informací 

a inspirativních příběhů. Strávili jsme den s Karolínou 

Tomascovou, vypravili se na návštěvu k Blance Milfaitové, 

položili 7 otázek Martinu Pěničkovi. Vše zajímavé, co jsme se 

dozvěděli, si můžete přečíst uvnitř 18. čísla Magazínu KPCG, 

stejně jako rozhovor s Davidem Kratochvílem. S tím jsme si 

povídali o českém zlatu, resp. whisky, TREBITSCH whisky. 

Když jsme před rokem dvěma hovořili o blížící se ekonomické 

krizi, většina nás měla za škarohlídy. Po desetiletí růstu 

a prosperity si málokdo dokázal představit, že by mohlo být hůř. 

A je to tady! Aniž bychom se nadáli, svět zachvátila pandemie, 

která bude mít nedozírné ekonomické následky. Někteří 

odborníci se domnívají, že dokonce může změnit globální řád.   

Na druhou stranu, každá krize je výzva. Vzejdou z ní 

noví vítězové a nové příležitosti. A pravděpodobně bude 

akcelerátorem zásadních změn, ke kterým se člověk v době 

blahobytu těžko odhodlává. Příkladem takové změny může být 

digitální transformace. V čase, kdy není čas na hrdinství, ani 

metodu pokus-omyl, vám přinášíme podrobný vhled do tohoto 

fenoménu. 

Konference na téma Krize jako výzva připravená loni a avizovaná 

na Výročním setkání v lednu tohoto roku, podrobnosti o přechodu 

z analogové na digitální firmu just in time... napadá vás, že jsme 

čarodějové? Nebojte, nikoli. Jen díky naší dlouholeté zkušenosti 

přetavené do intuice předvídáme, co se bude dít, a určujeme 

trendy, které pravidelně publikujeme na stránkách našeho 

magazínu, abychom pomohli s rozvojem vašeho podnikání.

Přeji si, aby Vám čtení následujících stránek přineslo příjemné 

chvíle, potřebnou morální vzpruhu a dávku inspirace, díky níž 

z krize vzejdete jako vítězové. Krásné Velikonoce! 

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG

A je to 
tady!
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Ty jsou v celoevropském měřítku základním stavebním kamenem 

ekonomiky, když vytvářejí skoro polovinu pracovních míst, jsou 

odolnější vůči hospodářským výkyvům, hrají důležitou úlohu 

v rozvoji regionů a místních komunit, vykazují vysokou míru 

poctivosti a odpovědnosti vůči svému okolí. 

Stejnou pozici rodinné firmy potvrzují také v Česku. Navíc, třicet 

let od revoluce, kdy řada z nich začala vznikat na zelené louce, 

řada těchto podniků prochází generační obměnou vedení. To je 

jedna z oblastí, kam směřuje konkrétní podpora. Malé a střední 

podniky mají možnost získat zdarma investiční záruku Česko-

moravské záruční a rozvojové banky až do výše 80 % jistiny úvěru 

na nákup obchodního podílu, akcií, nebo odkoupení obchodního 

závodu rodinného podniku. Délka ručení je až osm let, příjem 

žádostí o podporu bude zahájen od 1. dubna 2020 na https://www.

cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/gen-zaruka/.

Další podpora rodinných firem, například u zaměstnávání 

příslušníků rodiny, podpora podnikání na venkově a další mají za 

úkol postupně připravit příslušné resorty. 

Státy po celém světě začaly přijímat přísná opatření ve snaze 

zabránit šíření viru, včetně uzavírání hranic a zákazu volného 

pohybu osob. V důsledku toho se globální hospodářství 

otřásá v základech. Světové burzy padají, měny, včetně české 

koruny, oslabují, centrální banky snižují sazby, aby odvrátily 

nevyhnutelné. Některé podniky byly nuceny zavřít své provozy, 

jiné je postupně omezují. Dochází k masivnímu propouštění 

zaměstnanců. Vlády, vědomy si hrozivých ekonomických dopadů, 

připravují záchranné balíčky pro firmy i jednotlivce. 

Do pomoci se aktivně zapojila také HPCG spuštěním iniciativy 

Firmy Firmám, jejímž cílem je minimalizovat negativní dopady 

opatření proti šíření nákazy koronaviru na firmy a podnikatele 

z rodiny Český Goodwill i mimo ni. Zájemci mohou požádat nebo 

nabídnout svou pomoc prostřednictvím formuláře: https://www.

hpcg.cz/firmy-firmam. Od materiální podpory, přes služby až po 

personální zdroje. HPCG tyto zdarma zpracuje a pokusí se nalézt 

odpovídající průnik mezi nabídkou a poptávkou.

Prognózy předpokládají, že od koronavirové pandemie si svět bude 

moci oddechnout přibližně v srpnu. Z ekonomických dopadů se 

však bude zotavovat mnohem déle. 

(Podnikání) 
Podpora 
rodinných firem

(Ekonomika) 
Krize přišla 
z Wuchanu

PRO.BYZNYS 
T: red 

Po téměř pětiletém procesu vláda 
před rokem schválila definici rodinného 
podniku. Přestože nový občanský 
zákoník, který je v platnosti od roku 
2014, vymezuje pojem rodinný závod, 
nová definice byla prý nutná pro 
poskytování podpory, kterou vláda 
plánuje právě pro rodinné firmy. 

Koronavirus (SARS-CoV-2, dříve označovaný 
jako 2019-nCoV, COVID-19 nebo wuchanský 
koronavirus), který se v závěru roku 2019 
začal šířit v Číně, přerostl v globální pandemii. 
30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická 
organizace (WHO) globální stav zdravotní 
nouze a 11. března označila virus za pandemii. 
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Tradiční setkání tentokrát kráčelo ve stopách české historie. 

Hosty uvítal osobně ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera. 

Hostitelkou večera totiž byla Drahomíra Kolmanová, 

předsedkyně spolku Asociace Entente Florale CZ – Souznění, 

z.s., který vznikl a sídlí právě na pražském Vyšehradě. 

Asociace v roce 2018 získala bronz v kategorii Tradice Český 

Goodwill za projekt Má vlast cestami proměn, jehož cílem je šířit 

vzájemnou úctu a uznání a zvelebovat prostředí českých měst 

a obcí. Dája Kolmanová si exkluzivně pro hosty připravila noční 

komentovanou prohlídku Vyšehradu, která je zavedla i do běžně 

nepřístupných kasemat. 

Po návratu hosty zahřála degustace České whisky pod odborným 

dohledem ředitele TREBITSCH HOLDING Davida Kratochvíla, 

který je držitelem Firmového Oscara ČG2019 v kategorii Made 

in Czechoslovakia. Ochutnat sice naši čtenáři nemohou, ale 

seznámit se s příběhem TREBITSCH whisky ano. Velký rozhovor 

s Davidem přinášíme na dalších stranách Magazínu KPCG.

Tvořivá chemie
Součástí večera bylo obvyklé představení aktivit Klubu Partner 

Český Goodwill (KPCG), na které se členové klubu i rodiny 

Český Goodwill mohou těšit v roce 2020. Novinkou je sdílení 

zkušeností a společné řešení aktuálních podnikatelských 

výzev ve formátu MasterMind skupiny, kterou představil Martin 

Palička, CEO skupiny Etnetera, člen KPCG a partner projektu 

Český Goodwill. 

Martin i další vážení partneři ocenění Český Goodwill 

obdržel exkluzivní sběratelskou publikaci k 5. výročí KPCG 

jako poděkování pořadatele HPCG za spolupráci. Nechyběl 

samozřejmě ani novoroční přípitek, který podtrhl příjemné 

chvíle ve společnosti podnikatelů, kterých si lidé váží.

„Energie, kterou hosté vytvořili, byla úžasná a osobně z ní čerpám 

dosud,“ zhodnotila ředitelka HPCG Lenka Hlavatá klubové 

setkání. „Vznikla nová a prohloubila se stávající přátelství, 

diskuse hostů zrodila řadu nových projektů a spoluprací… prostě 

to, proč KPCG provozujeme, zde opět krásně fungovalo,“ dodala 

s radostným úsměvem. 

Novoroční 
přípitek na 
Vyšehradě

Jubilejní 5. Výroční setkání laureátů ocenění 
Český Goodwill se konalo 22. ledna v historických 
prostorách Starého purkrabství na Vyšehradě. První 
společenskou událost KPCG roku 2020 si užilo 
téměř pět desítek hostů. 

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

Sběratelská edice 5 let KPCG

•  11 kusů 

•  2 000 hodin redakčních a grafických prací

•  800 stran textu

•  2,8 kg váhy

•  obsahuje: 17 čísel Magazínu KPCG

•  a jako bonus: publikace TOP 15 příběhů lídrů českého 

byznysu
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Plánovaným počtem účastníků se akce sice jen blížila limitu 

třicet osob, nad který vláda krátce před termínem 25. března 

zakázala pořádání setkání, přesto se organizátor rozhodl změnit 

formu z fyzické na virtuální. „Přeci jen zdraví je to nejdůležitější, 

co máme, a proto jej musíme chránit. Navíc jako firma pomáháme 

ostatním podnikům s digitální transformací, a i v tomto ohledu 

jdeme sami příkladem,“ vysvětlil Petr Hlavatý, zakládající partner 

české poradenské skupiny HPCG, proč bylo pro pořadatele 

přirozenou reakcí přesunout akci do on-line prostředí. 

Na téma Krize jako výzva vystoupili čtyři odborníci. Své 

zkušenosti sdílel Tomáš Pačinda, partner ve společnosti ENERN 

INVESTMENTS. Ta je přední českou investiční skupinou, která 

působí po celé Evropě a soustředí se především na technologické 

a internetové projekty. Do jejího portoflia spadá například e-shop 

s potravinami Rohlik.cz, Twisto nebo Slevomat. Tomáš ukázal, 

jak se na trh dívají profesionálové a jakým způsobem nalézají 

investiční příležitosti.

Na co si dát pozor, když už takovou příležitost najdete, pak 

upozornil Petr Dohnal z největší středoevropské investiční 

skupiny PPF, který zároveň působí jako Investment Advisor 

v Hlavatý & Partners Consulting Group (HPCG).

HPCG poskytuje poradenské služby v řízení podniku 

a zakládající partner skupiny, Petr Hlavatý, proto ve svém 

příspěvku varoval před 3 největšími chybami, které může firma 

v krizi udělat. Hovořil z mnohaleté zkušenosti práce s klienty 

z různých segmentů trhu i různých velikostí, a svá slova podpořil 

výmluvnými statistikami. 

Do diskuse o možnostech, jak na krizi vydělat, v neposlední 

řadě přispěl výkonný ředitel a člen představenstva TREBITSCH 

HOLDING SE, který představil unikátní investici krytou whisky. 

Všechno zlé je k něčemu dobré. Toto rčení znovu potvrdila i tato 

akce. Svým obsahem, ale i formou. „Přestože osobní kontakt 

nelze nahradit, ve virtuálním prostředí jsme nebyli omezeni 

kapacitou prostor, a tak jsme mohli uspokojit všechny zájemce,“ 

zhodnotil Petr Hlavatý s tím, že zvýšený zájem o velmi aktuální 

informace, které řečníci akce Krize jako výzva nabídli, byl 

v současné situaci přirozeně očekávatelný. 

Krize jako 
výzva

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

V závěru března se uskutečnila další klubová 
akce, která nesla název: Krize jako výzva, aneb 
jak na ní vydělat a ne jen přežít. V podmínkách 
nouzového stavu vyhlášeného vládou v důsledku 
pandemie Coronaviru byla probíraná témata 
více než aktuální.
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Ovšem řídit firmu klasickými a mnohdy zdlouhavými procesy 

jsme si ještě neodvykli. Je paradoxní, že ti samí tuzemští 

uživatelé, kteří používají ve svém soukromém životě výše 

popsané technologie, často označují digitální transformaci 

v řízení firem za buzzword. O tom, co to vlastně je digitální 

transformace firmy, označovaná též zkratkou DX, jaké jsou 

světové trendy a jak si stojí Česká republika v globálním měřítku, 

se dozvíte na následujících stranách věnovaných fenoménu DX.

„Digitální transformace představuje zcela nový způsob 

vzájemného propojení lidí, dat a procesů. Strategie digitální 

transformace, která se zaměřuje na tyto tři pilíře, vám umožní 

vytvářet hodnotu pro zákazníky a zachovat si konkurenční 

výhody ve světě, ve kterém mají digitální technologie nejvyšší 

prioritu,“ říká definice přední softwarové firmy světa Microsoft 

Corporation.

Jinými slovy, jde o co nejefektivnější propojení online a off-

line světa, resp. integrace procesů, řízení rizik a dalších 

manažerských aktivit se softwarem (CRM, ERP, BI aj.) do 

uceleného celku, který v maximální míře automatizuje rutinní 

(tj. repetiční, opakující se) procesy a zpřehledňuje klíčová 

manažerská data.

Aktuální světové trendy
Podle analytiky největšího světového vyhledávač Google Trends 

zájem o téma digitální transformace celosvětově významně 

roste. Za poslední čtyři roky se vyhledávání tématu více než 

zčtyřnásobilo (Graf č. 1). Ovšem největší akceleraci vyhledávač 

zaznamenal od roku 2018, kdy se tento pojem stal „více reálným“ 

a řada světových firem jej začala brát skutečně vážně.

Téma digitální transformace má mnohem větší dynamiku 

v porovnání s tématem robotiky a automatizace ve výrobě, které 

vykazuje spíše pozvolný nárůst (Graf č. 2). To odráží skutečnost, 

že mnoho firem, které již mohly automatizovat výrobu, tak 

učinilo, nebo činní. Zatímco digitální transformace se řady firem 

teprve dotýká a jejich manažeři až nyní zjišťují, o co vlastně jde.

Světem hýbe 
digitální 
transformace

Doba se mění a mezi největší změny 
uplynulých dekád patří jednoznačně 
nástup nových technologií 
a všudypřítomná digitalizace. Objednávat 
vstupenky, dovolené i potraviny z tabletu, 
zjišťovat polohu nebo stav paliva svého 
automobilu z mobilu nebo platit chytrými 
hodinkami nám přijde zcela samozřejmé. 

FENOMÉN 
T: red 

6. 3. 2016 7. 5. 2017 8. 7. 2018

25

50

75

100

8. 9. 2019

Graf č. 1: Zájem o téma „digitální transformace“ dle Google Trends od 1. března 2016 do 1. března 2020 – nárůst o 400 %.



 KPCG MAGAZÍN JARO 2020 / 9

Když se podíváme na regionální rozdělení (Tabulka č. 1), je 

patrné, že mezi TOP10 zájemců o téma DX patří nejvyspělejší 

evropské státy, Spojené arabské emiráty a překvapivě řada 

afrických států s vysokým indexem rozvoje. Oproti tomu, 

o robotiku mají zájem převážně asijské a jihoamerické státy, 

jejichž ekonomika je závislá na výrobě.

Česká republika je v obou případech na konci první poloviny 

žebříčku (Tabulka č. 2) a ve srovnání našimi nejbližšími sousedy 

Německem a Rakouskem je u DX významně pozadu. Sice je na 

tom o trochu lépe než Polsko a mnohem lépe než Slovensko, ale 

stav to není ideální. 

Zajímavým ukazatelem je vyhledávání trendu DX vs. Robotika 

v Česku a Německu. Náš nejvýznamnější obchodní partner je 

u DX o 82 příček před ČR, zatímco v robotice o 2 příčky za námi. 

To značí, že ČR pravděpodobně v této oblasti ujíždí vlak a svým 

vysněným cílům, tj. dosažení ekonomické úrovně Německa 

a zbavení se nálepky „montovna“, se nepřibližuje.

V Česku vede státní správa
Organizace věnující se tématu digitální transformace a osvětě 

podnikatelů v Česku se shodují na tom, že mezi firmami, 

zejména ze segmentu SME, panují obavy z DX, protože vlastně 

nevědí, co si mají pod tímto pojmem představit, tudíž ani jak 

nastavit správná očekávání a transformační strategii. Současně 

se ukazuje, že digitalizace je oblastí, ve které je státní správa 

oproti soukromému sektoru výrazně napřed. 

Řada majitelů a výkonných manažerů českých firem si navíc 

mylně spojuje DX výhradně s automatizací, resp. robotizací 

výroby a obává se vysokých investičních nákladů. Jiní si pod DX 

představují tvorbu robustního, a tím pádem extrémně drahého 

SW na míru, který spolkne velkou část zisku a zaměstná celé 

oddělní IT. Oboje tvrzení ovšem nejsou zcela pravdivá. Bohužel 

neznalost vede k odkládání nebo chybným rozhodnutím, která 

z dlouhodobého hlediska mohou vyústit v nedostatečnou 

konkurenceschopnost českých firem. 

FENOMÉN 

Tabulka č. 1: TOP10 pořadí států v oblasti DX a robotizace. 

TOP10 DX Robotics

1. Finsko Tchaj-wan

2. Singapur Čína

3. Švýcarsko Bolívie

4. SAE Írán

5. Peru Singapur

6. Rwanda Panama

7. Botswana Savador

8. Zimbabwe Guatemala

9. Chile Mexico

10. Lucembursko Honduras

Tabulka č. 2: Porovnání pozice vybraných států v oblasti DX 
a robotizace. 

Ostatní země Pořadí DX Pořadí Robotics

Německo 15. 112.

Jižní Korea 26. 65.

Japonsko 29. 136.

UK 36. 75.

Rakousko 40. 119.

Francie 47. 17.

USA 73. 15.

Česko 97. 110.

Polsko 104. 109.

Slovensko 198. 139.

Vatikán 246. 246.

15. 3. 2015 28. 8. 2016 11. 2. 2018

25

50

75

100

28. 7. 2019

Graf č. 2: Zájem o téma „robotika“ dle Google Trends od 1. března 2016 do 1. března 2020 – průměrný nárůst o 50 %.
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KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG„Cílem je 
zjednodušit 
rutinu 
a vedoucím 
pracovníkům 
poskytovat 
přesně ty 
informace, které 
v danou chvíli 
potřebují,“ říká 
Petr Hlavatý
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T: red / F: archiv HPCG

Průmysl 4.0 a digitální transformace jsou jedním 

z hlavních témat tohoto čísla Magazínu KPCG. Co pro tebe 

v tuto chvíli oba pojmy znamenají? 

Současnost i budoucnost naší ekonomiky. Průmysl 4.0 je 

všeobjímající pojem, který DX zahrnuje. V HPCG se historicky 

soustředíme na segment SME a pro velké korporace 

pracujeme spíš projektově, proto budu celou dobu uvažovat 

především segment malých a středně velkých firem, typicky 

od 50 do 1000 milionů korun ročních tržeb i stejného počtu 

zaměstnanců.

Průmysl 4.0 je vše od automatizace výroby vč. robotizace až po 

digitalizaci samotných manažerských procesů nebo chcete-

li postupů. To je právě DX. Jejím cílem je zjednodušit rutinu 

a vedoucím pracovníkům poskytovat přesně ty informace, které 

v danou chvíli potřebují. Přehlednou a jasnou formou.

Asi nikdo dnes nepochybuje o tom, že Průmysl 4.0 přináší 

skutečnou změnu, která hluboce promění fungování 

podniků, zaměstnanost i myšlení celé společnosti. 

V obecné rovině se ale dá říci, že je to zatím především 

velká neznámá. S jakými argumenty se setkáváš 

nejčastěji jako důvod, proč podniky s aktivní přístupem 

k digitální transformaci raději vyčkávají?

Změna to je a už probíhá, ani si to mnohdy neuvědomujeme. Je 

to přirozený vývoj, který začal s nástupem počítačů. Myšlení 

lidí se již mění, a to poměrně radikálně. Koho by napadlo před 

deseti patnácti lety, že se dožije okamžiku, kdy se auta budou 

řídit sama, nebudeme vůbec muset chodit do obchodu, a že větší 

část osobního života budeme sdílet s lidmi, které mnohdy ani 

neznáme. Vždyť většina našich dat je uložena v cloudových 

úložištích – od těch osobních, přes bankovní účet, až po informace 

o naší poloze, zálibách a preferencích všeho druhu.

České firmy, resp. jejich majitelé, se ale povětšinou k této 

změně staví velmi konzervativně, nebo spíše volí strategii 

tzv. mrtvého brouka a čekají, až se situace ještě více vyvine. 

Plyne to z nedostatku informací, který plodí strach, například 

z vysokých investičních nákladů. A někdy bohužel i z obyčejné 

lenosti. V zemích Středního východu nebo i vysoce růstových 

afrických ekonomikách je situace opačná. Tyto státy nemají 

tradiční průmysl tak jako Česko, jejich management se tedy 

nepotýká s nutností změny zaběhlých řádů, ale rovnou staví nové 

a technologicky lepší systémy na zelené louce.

Co bys vzkázal podnikatelům, kteří mají strach opustit 

svůj analogový režim a zahájit digitální transformaci? 

Respektive, kdy je podle tvého názoru a dosavadních 

zkušeností nejlepší čas se do DX pustit?

Firmám, které se na nás obrací, každý den říkám, přestaňte se bát 

a dívejte se na svět otevřenýma očima. Začíná nám, myslím tím 

české podniky, ujíždět vlak. Ještě do něj můžeme nastoupit a být 

ve světové špičce, ale přešlapováním na místě jen ztrácíme čas 

a bude to následně o to víc bolet.

Takže na DX je čas právě teď, protože svět už digitální je. Na 

druhou stranu nerad bych, aby byl tento pojem démonizován 

nebo přeceňován. DX je v našem pojetí především racionálním 

pojmenováním procesů, které lze a má smysl digitalizovat. Pokud 

něco dělám jen občas, třeba nábor nových zaměstnanců, nemá 

Co očekávat od digitální transformace a jak se na ni připravit? 
O praktickém pohledu na DX jsme si povídali s odborníkem Petrem 
Hlavatým, zakládajícím partnerem poradenské skupiny HPCG. Ta je lídrem 
ve svém oboru, který určuje trendy a na ty aktuální reaguje portfoliem 
nabízených služeb. Digitální transformace je tak společně s nástupnictvím 
klíčovým tématem, kterému se Petr a jeho tým dnes věnuje. 
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smysl, abych na to měl plně digitální workflow (postup provádění 

nějaké komplexní činnosti – pozn. red.). To jsou vyhozené peníze 

a čas do takové transformace.

Oproti tomu, pokud například denně vystavuji a přijímám 

desítky a stovky objednávek není rozumné, abych měl v 21. 

století na tuto pozici oddělení o deseti lidech, ale stačí mi dva. 

Vše je o správném nastavení toku dat a informací k relevantním 

uzlům, tzn. odpovědným osobám, které jen verifikují průběh 

automatizovaného procesu. Tedy zda je daná objednávka, 

popř. faktura automaticky přiřazena, resp. připravena k platbě 

správně. 

Jinými slovy, díky technologii vidím v reálném čase, že služba 

byla dodána. Konkrétně třeba stavbyvedoucí ví, že cihly dojely na 

stavbu v požadovaný čas, množství a kvalitě. Není přitom nutné 

v době pokročilých OCR přepisovat „dodáky“ atp. ručně, jako tomu 

bylo v roce 1901, pouze s rozdílem, že místo psacího stroje slouží 

klávesnice. 

Jaké jsou podle tebe tři základní předpoklady pro úspěšné 

zvládnutí digitální transformace podniku?

Za prvé je to uvědomění si potřeby a správná definice 

transformační strategie. To je alfa a omega každé změny nebo 

inovace, nejen DX. 

Druhým důležitým krokem, který by měl proběhnout ruku 

v ruce se stanovením strategie, resp. před ní, je interní analýza. 

Definice, co je vhodné a smysluplné zlepšit. Kritické pojmenování 

a optimalizace firemních procesů. Pak je možné definovat 

roadmapu (podrobný plán postupu – pozn. red.) transformace, 

která může, a dokonce bych řekl, že by měla být postupná. Tzn. 

nemyslet si, že vše změním lusknutím prstu. Kritickým bodem, 

jako je tomu skoro u všeho, co se týká chodu organizace, je 

správná interní komunikace, částečně plynoucí z již zmíněného 

přesvědčení majitele a managementu.

A jako vždy v podnikání, třetím předpokladem je vytrvalost. Jde 

o dlouhodobý proces, do kterého je třeba investovat čas a energii. 

Na transformační cestě se mohou vyskytnout různé problémy, 

a proto je důležitá vzájemná spolupráce, podpora a důvěra mezi 

klientem a konzultantem. Za mě osobně je proto nejdůležitější 

přípravná fáze, tj. uklizení si na vlastním písečku, správné popsání 

cílů a očekávání, díky čemuž lze minimalizovat problémy během 

implementace.

V rámci implementace se nesmí opomenout vzdělávání 

zaměstnanců – školení, vysvětlení a jejich adaptace na zaváděný 

systém. DX není samospasná, vždy bude výkon systému záviset 

na lidech, kteří s ním budou pracovat.

Když mluvíš o systému, co si pod tím mám představit?

To je různé a záleží na typu a velikosti firmy. Každopádně naše 

logika v HPCG velí minimalizovat náklady – finanční i časové. 

Když mluvím o systému, nemám na mysli konkrétní kombinaci 

softwaru a hardwaru nebo konkrétního poskytovatele. Mám na 

mysli ucelený řád, který popisuje, co se stane když, kde a komu 

se informace objeví a proč. Co se stane, když s informací někdo 

v definovaný čas nepracuje atp.

My neposkytujeme vývoj softwaru, naším úkolem je zákazníky 

na DX připravit. Tzn. že společně definujeme cíle, pomůžeme jim 

s optimalizací procesů a připravíme strategii vč. harmonogramu 

a rozpočtu transformace. Pokud chtějí, jsme připraveni poskytnout 

i supervizi implementace a bezpečně je provést celým procesem 

digitální transformace. Podotýkám, že neprodáváme out-of-box 

řešení (krabicová řešení – pozn. red.). Nejsme IT house, který 

potřebuje prodat to, co vyvinul, ale díváme se na firmu z pohledu 

jejích uživatelů. 

Často stačí zlepšit procesy a napárovat je na software, který už ve 

firmě je. Skoro každá firma má svůj účetní a skladový systém, řada 

z nich používá MS Office 365, který může sloužit jako platforma 

pro sdílení potřebných informací. Manažerský dashboard nemusí 

být ve zvláštní aplikaci, data stačí agregovat např. na Sharepoint, 

takže má ředitel přehled o všem, co potřebuje, na jednom místě 

a nemusí složitě přecházet z CRM do ERP a data přetahovat do 

Excelu, aby si udělal svůj vlastní přehled. To mu uspoří mnoho 

času a výrazně zpružní řízení firmy. 

Opakuji, že ale není cílem dosáhnout 100% digitalizace. Když 

vezmu za příklad naši firmu, třeba evidenci mýdla a toaletního 

papíru nemusím mít integrovanou do žádného systému, ale stačí 

mi papír a tužka.
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Chystáte v této oblasti nějaké novinky?

Díky našim obchodním partnerům máme historickou 

zkušenost z oblasti Středního východu a spřátelenou kancelář 

Stratox v Dubaji a Ománu, kde jsme řešili mnoho velkých DX 

projektů. Protože jsem přesvědčen, že nastal čas tuto zkušenost 

přenést i do regionu CEE (Central and Eastern Europe, 

česky Střední a východní Evropa – pozn. red.), tak společně 

zakládáme dceřinou firmu StrategiX, která bude sdílet naše 

lokální know-how s expertízou z gulfu. Aktuálně už pracujeme 

na několika zajímavých projektech v Česku a když vše dopadne 

dle plánů, zahájíme DX i u klientů v Německu, Francii a dalších 

zemích. 

Důkazem smysluplnosti a funkčnosti DX je možnost řízení 

týmů v ČR a ME (Middle East, česky Střední východ – pozn. 

red.) na dálku, bez nutnosti osobní účasti. Kolega se tak mohl 

po letech přestěhovat zpět do Čech a stačí kvartální návštěvy 

v gulfu.  

Na závěr ještě jedna otázka osobnějšího rázu: denně 

přicházíte do kontaktu s nejmodernějšími technologiemi 

současnosti. Když bys měl jmenovat jednu technologii, 

která aktuálně nejvíc vzbuzuje tvůj zájem, která by to 

byla?

Zajímavých technologií je mnoho. Budu jmenovat tři 

nejdůležitější, které mě napadají. Osobně nejsem žádný IT geek 

(silně zapálený fanoušek – pozn. red.), ale určitě vidím velkou 

budoucnost ve VR a AR, protože možnost komercionalizace je 

obrovská a změní svět podobně jako chytré telefony.

Další zajímavou technologií je Blockchain, který je pro firmy 

velkou příležitostí. Je například základem virtuálních měn jako 

Bitcoin, jedná se tedy o robustní technologii, která se zatím jeví 

jako neprolomitelná.  Kdybych měl hovořit o jejím potenciálu, 

vydalo by to na samostatný rozhovor. 

A nakonec dnes již všudypřítomný cloud, který za pár let 

bude základem úplně všech IT řešení a komunikace. Vezměte 

v úvahu dnešní MS Office, WhatsApp, Google služby nebo Apple 

Pay.

Děkujeme za inspirativní rozhovor. 

Petr Hlavatý
Petr (35) vystudoval VŠFS, obor řízení podniku 

a management. V roce 2008 založil poradenskou společnost 

specializující se na interim management ISO Consulting. 

V roce 2009 vznikla skupina Hlavatý & Partners Consulting 

Group (HPCG), založením dceřiné firmy HP N Media, která 

poskytuje marketingové a mediální poradenství. HPCG patří 

mezi přední poradenské skupiny s důrazem na goodwill 

firmy. Od roku 2013 pořádá autorský projekt Český Goodwill 

oceňující české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. 

Petr je ženatý. Hovoří česky, anglicky a německy. Jeho 

vášní jsou auta a automobilové závody, rád vaří, lyžuje 

a alespoň jednou týdně nevynechá procházku po lese se 

svým psem.



Tvoříme Goodwill  •  Spojujeme značky
Posláním Hlavatý & Partners Consulting Group je pomát tvořit aktivní hodnoty ať již v rámci vlatní skupiny  
anebo našim klientům z řad malých i velkých firem. Díky expertní znalosti, kterou jsme získali v od roku 2008 
v rámci řady českých a mezinárodních projektů, se nám daří efektivně tvořit goodwill.

Jsme však přesvědčeni, že tím nejcenější aktivem, kterým společně vládneme jsou vzájmené kvalitní vztahy, 
jež se cíleně snažíme rozvíjet nejen v rámci akcí Klub Partner Český Goodwill, ale i posilování dobrého jména  
českých podnikatelů a jejich vzájemným propojováním.

Vítejte ve světě příležitostí pro rozvoj Vašeho podnikání!

www.hpcg.cz   •   www.kpcg.club

MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ  •  MARKETINGOVÉ  PORADENSTVÍ  &  PUBLIC AFFAIRS  •  INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ  •  PRIVATE EQUITY INVESTICE
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ČR jako světové 
centrum výzkumu AI

Digitální transformace může být příležitostí pro české firmy 
i celou Českou republiku dostat se na špici nejvyspělejších 
ekonomik světa, jako tomu bývalo za první republiky. V rámci 
Inovační strategie ČR 2019–2030 vláda představila program 
The Country for the Future se záměrem vytvořit z ČR „jedno 
ze světových center výzkumu umělé inteligence a jejích 
technologických i společenských aplikací“.

FENOMÉN: SONDA
T: red / F: archiv HPCG, Pixabay.com
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Zeptali jsme desítky podnikatelů z rodiny Český Goodwill, 

jak tento záměr vnímají. Z jejich odpovědí si můžete udělat 

vlastní představu. Někteří mu opatrně, ale s nadějí fandí: 

„Myslím si, že je to významný krok k tomu, aby s zvýšila 

konkurenceschopnost našich podniků, aby na Českou 

republiku nebylo stále nahlíženo jako na „montovnu“. Jak 

jsem již dříve říkala, v naší zemi je spousta úžasných a velmi 

chytrých lidí s inovativními nápady a pokud bude projekt dobře 

komunikován, mohli by toho využít.“ 

Podobný názor jako Karolína Tomascová, majitelka firmy 

Správná podprsenka má i Martin Pěnička, zakladatel e-shopu 

Tisknulevne.cz: „Význam vědy a výzkumu je v ČR dlouhodobě 

nedoceněný. A tím nemyslím jen finanční rozměr. Kéž by tento 

program znamenal skutečnou změnu v této oblasti,“ nebo Rudolf 

Jániš, výkonný ředitel firmy STYLE PLUS. 

„Přijde mi to velmi důležité. Když ze sebe uděláme jenom ruce 

a nebudeme mozkem, tak přestaneme mít možnost cokoliv 

ovlivňovat. Budeme extrémně závislí,“ uvedl Jániš, který přímo 

zvažuje zapojení do programu. „Relevantní je pro nás zejména 

podprogram 3, tedy “inovace do praxe”. Konkrétně to můžou být 

například inteligentní sklady a využití moderních technologií 

jako např. AI v logistice obecně,“ dodal s tím, že už nyní jeho 

firma chystá inovace ve formě personalizace své e-commerce 

platformy na základě využití AI a big data, nebo aplikace 

virtuální či rozšířené reality ve svém oboru prodeje sanitární 

techniky.

Dana Jermanová, spolumajitelka firmy Bambutik, uvedla: 

„Fandíme strategii i ČR. „Mozky“ na to v Čechách rozhodně máme, 

je otázkou, jakou motivaci česká vláda zvolí pro ty, kteří by tuto 

strategii naplnili. Zatím mám dojem, že chytrým a schopným 

lidem spíše hází klacky pod nohy, než že by je podporovala 

v rozvoji.“ Ještě skeptičtěji se vyjádřil Karel Jonák, spolumajitel 

firmy Olejový mlýn Petráveč: „Názory vlády jsou vždy jen slova, 

a pokud projekt má mít smysl, musí za ním být opravdový experti 

a odborníci.“

Podobně to vidí Martin Palička, CEO & Chairman of the Board 

skupiny Etnetera: „Jsem rád, že si vláda uvědomuje světové 

trendy, ale v konečném důsledku to stejně celé bude stát na 

samotných firmách spíše než na aktivitách vládních úředníků.“ 

Vláda by podle něj měla být primárně zodpovědná za vytváření 

příznivého podnikatelského prostředí a vytváření vhodné 

infrastruktury. „Čím bude podnikání jednodušší, tím lépe pro 

všechny. K celé iniciativě se tedy stavím spíše skepticky, ale rád 

se nechám příjemně překvapit :),“ uvedl s tím, že její součástí už 

vlastně jsou, byť nepřímo.  

„Každoročně pořádáme festival Future Port Prague, kam 

přivážíme top spíkry a odborníky z celého světa, kteří přednáší 

a diskutují o svých vizích budoucnosti a jak ji ovlivňují. Probíraná 

témata velmi silně rezonují jak ve firmách, tak i v médiích. Tím, 

že je přinášíme a zprostředkováváme, se automaticky zapojujeme 

do celého procesu,“ vysvětlil Palička.

Přímo k otázce umělé inteligence se vyjádřil David Kratochvíl, 

CEO společnosti TREBITSCH HOLDING, který podporuje každý 

rozumný vývoj, jež má vést k prospěchu člověka podporuje: 

„Umělá inteligence je dost často předmětem rozporuplných 

a protichůdných názorů. Ale myslím si, že se tomuto trendu 

neubráníme. Když vidíte technologický rozvoj za posledních 20 

let, zdá se, že už to máme jako lidstvo ve své DNA. Co dobrého to 

přinese, ukáže až čas.“

O tom, že umělá inteligence je budoucnost, nepochybuje ani 

Alie Lengyelová, majitelka firmy PET FARM FAMILY: „Umelá 

inteligencia je budúcnosť, o tom niet pochýb. V istej miere 

nás obklopuje už dnes, len si to možno ešte nie všetci plne 

uvedomujeme.“ Na druhou stranu ji umělá inteligence děsí: 

„Myslím si, že je múdrejšia ako my ľudia a v nejakom momente, 

kedy to nebudeme my ľudstvo čakať, to všetko čo sme do nej vložili 

môže použiť proti nám. Samozrejme budem rada keď sa mýlim.“

Zcela skeptická je k vládnímu programu marmeládová královna 

Dana Jermanová: „Mozky“ na to v Čechách 
rozhodně máme, je otázkou, jakou motivaci česká 
vláda zvolí pro ty, kteří by tuto strategii naplnili. 

FENOMÉN: SONDA
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Blanka Milfaitová, pro níž je těžké věřit plánům a výhledům, 

které nepřežijí další jaro: „Plány a proklamace, které příští 

vláda nejspíše změní, nebo prostě jen nedodrží. Ne snad, že by 

nezněly dobře, ale změní je jen z toho důvodu, že je vymyslel 

někdo jiný, politický oponent. Taková je naše politika a řízení 

země.“ Pro příštích dvacet let země je podle ní více důležité 

se ptát: „Kdo nás nakrmí, kdo a jak se postará o naše děti 

a přestárlé, kdo se postará o pole, kdo… opraví komíny a silnice. 

Čí ruce to budou?!“  

Ruce řemeslníků, které nahradit nelze. Nejen malé živnostníky, 

jakým je třeba Miroslav Vlček vyrábějící unikátní baskytary pod 

značkou VlčekBasses, ale i řemeslnou výrobu ve větších firmách 

průmysl 4.0 nezajímá. Alespoň zatím ne. 

„Děláme vlastně něco jednoduchého, tradičního a řemeslného, 

tady nám roboti nepomohou,“ vysvětlil situaci v TREBITSCH 

HOLDING David Kratochvíl, a jedním dechem dodal: „Ale 

rozhodně nás zajímá obor business inteligence, který je výše 

uvedenému blízkým příbuzným. Tady naopak chceme využít 

současných zdrojů co nejvíce. Je to totiž ve prospěch všech 

fází podnikání, od výroby až po spokojenost konzumenta.“ 

Windy, Liftago, Záchranka,
aneb české aplikace hrají prim
Už dnes patří české aplikace ke světové špičce. 

Potvrzuje to zkušenost Blanky Milfaitové: „Když jsme 

doma v Dolomitech, je můj muž aktivní jako záchranář 

horské sekce SUEMu, to je něco jako Červený kříž. Jeho 

připravenost pomoci je viditelná v britské aplikaci 

s evropskou působností AED operátorů a tady v ČR je jako 

„first responder“ součástí aplikace Záchranka.cz. Ta je 

o mnoho propracovanější. Je to fakt super užitečná věc.“

David Kratochvíl: Když vidíte technologický 
rozvoj za posledních 20 let, zdá se, že už to 
máme jako lidstvo ve své DNA.

ano – 3

ne – 7

ano – 2

ne – 8

Chystáte se také do programu zapojit? 

Znáte nějakou aplikaci českého původu, kterou byste  
v tomto kontextu označili za „první vlaštovku“?

FENOMÉN: SONDA
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ROZHOVOR 
T: TÜV SÜD / F: archiv TÜV SÜD a Pixabay.com

Globálním lídrem v auditování systémů managementu je 

společnost TÜV SÜD Czech, která od roku 2014 také dohlíží nad 

transparentním průběhem ocenění Český Goodwill a validuje 

příjem a zpracování nominací, hlasování veřejnosti i hodnocení 

odborné poroty. Proto jsme využili jedinečné příležitosti zjistit 

více a popovídat si o tématu TISAX s Romanem Práškem. Ten má 

v TÜV SÜD na starosti obchodní jednotku Cyber Security Services.

Dříve byl ve většině případů důkaz zajištění bezpečnosti 

informací poskytován pomocí katalogů kritérií ISA (Information 

Security Assessment) vytvořených německým Svazem 

automobilového průmyslu (VDA). 

„Protože jednotliví výrobci používali ISA pro své dodavatele 

doposud nezávisle na sobě, mnoho dodavatelů muselo 

podstoupit stejné posouzení i několikrát,“ uvedl Roman Prášek 

důvod, který vedl VDA ke změně. Ke snížení těchto zbytečných 

snah a výdajů zavedl VDA počátkem roku 2015 nové hodnocení 

a mechanismus výměny – Trusted Information Security 

Assessment Exchange neboli TISAX. 

Bezpečnost 
informací 
zpřísňuje

Mnoho dodavatelů a poskytovatelů služeb 
v automobilovém průmyslu zpracovává vysoce 
citlivé informace od svých klientů. Vzhledem 
k této skutečnosti automobiloví výrobci 
dnes vyžadují od svých dodavatelů zajištění 
bezpečnosti informací prostřednictvím auditu 
Trusted Information Security Assessment 
Exchange (TISAX). Z dřívější konkurenční výhody 
se stává nutná a nezbytná podmínka spolupráce. 

Výhody TISAX
Účastníci využívající platformu TISAX mohou 

prostřednictvím akreditovaných poskytovatelů auditních 

služeb provést hodnocení, sdílet výsledky dokončených 

hodnocení s vybranými účastníky a zobrazit uvolněné 

výsledky ostatních účastníků.

Vaše výhody na první pohled:

•  žádné opakované hodnocení,

•  velké časové a finanční úspory založené na vzájemném 

uznávání hodnocení a informací mezi společnostmi,

•  důvěra v hodnocené společnosti.
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„Specializovaná online platforma TISAX je navržena tak, aby 

podporovala vzájemné uznávání hodnocení bezpečnosti 

informací v automobilovém průmyslu,“ vysvětlil Roman Prášek 

s tím, že společnosti sdílející online své výsledky ISA na TISAX 

tak umožňují výrobcům ověřit si, jestli poskytovatel služeb nebo 

dodavatel již úspěšně dokončil posouzení. 

Posouzení mohou provádět pouze poskytovatelé auditu, kteří 

jsou speciálně akreditováni pro TISAX. Společnost TÜV SÜD 

absolvovala akreditační proces a může již provádět hodnocení 

TISAX. „Hodnocení se provádí v šesti krocích ve třech různých 

úrovních podle citlivosti informací. Výsledky kladných 

hodnocení jsou platné po dobu tří let,“ doplnil Prášek. 

Po registraci mohou společnosti a poskytovatelé auditu 

přistupovat k platformě a sdílet informace. 

Společnost TÜV SÜD Czech hraje prim v celém holdingu 

TÜV SÜD. Laboratoře pasivní bezpečnosti TÜV SÜD Czech 

v Bezděčíně, které členové KPCG měli možnost loni osobně 

navštívit, se přihlásily k TISAX auditu již v roce 2016. V závěru 

loňského roku přísný audit TISAX úspěšně absolvovala také 

emisní laboratoř Roztoky. Stala se tak v pořadí teprve druhou 

TÜV SÜD destinací globálně, která certifikaci TISAX  

získala. 

“Proto jsou naše služby v této oblasti žádány a oceňovány,”  

zdůvodnil Roman Prášek, proč je TÜV SÜD Czech vyhledávaným 

odborníkem na TISAX jak interně v rámci holdingu, tak 

u externích zákazníků. 

Samotný audit byl ale jen začátkem. „Zahájil pravidelné 

sledování požadavků trhu v oblasti bezpečnosti informací, ale 

především monitorování sebe samých ve smyslu dodržování 

předepsaných činností a pravidel,“ dodal Prášek, podle kterého je 

právě zde třeba hledat základ úspěchu. 

Podmínky v Roztokách se liší od těch v Bezděčíně. „Hlavním 

rozdílem a nejnáročnější částí přípravy bylo nastavení pravidel 

spolupráce s majitelem objektu VTP Roztoky a hlavně s naším 

partnerem v laboratořích – Fakultou strojní ČVUT,“ vysvětlil 

dále. Zatímco v Bezděčíně je TÜV SÜD obrazně svým pánem, 

v Roztokách společnost nutně potřebovala podporu a spolupráci 

partnerů při zavádění někdy nepříjemných, ale nezbytných 

pravidel. „Mezi ty patří přísná regulace přístupů, označení 

prostorů, nastavení IT pravidel, a dokonce i vzájemné posouzení 

a korekce vlastní dokumentace. Příslušné zaměstnance partnerů 

bylo nutné proškolit a jejich znalosti otestovat,“ uzavřel Prášek. 

Roman Prášek 
Vystudoval management jakosti a automatizační 

techniku na VUT v Brně. Ve společnosti TÜV SÜD 

Czech má na starosti obchodní jednotku Cyber Security 

Services. Koordinuje a provádí činnosti v oblasti auditů 

bezpečnosti informací, IT služeb a v segmentu nabízených 

kybernetických služeb. Podporuje obchodní aktivity divize 

Business Assurance.  

Roman Prášek je ženatý a má jednoho syna. Mluví česky, 

anglicky. Ve volném čase se věnuje rodině, fotografování 

a turistice.

Vždy máte kontrolu nad svými výsledky –  
tyto informace lze vyměňovat a sdílet pouze 
po předchozím souhlasu.
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Co si představíte 
pod značkou 
„Made in 
Czechoslovakia“?
Téma aktuálního čísla Magazínu KPCG je „Made in 
Czechoslovakia“. Zeptali jsme se proto českých podnikatelů, 
co pro ně tento pojem znamená. Jejich odpovědi přinášíme 
v infografice. 

„Značka Made in Czechoslovakia 

pro nás znamená kvalitu 

a poctivost. Češi byli odjakživa braní 

jako dobří a kvalitní pracovníci, 

ne nadarmo se říká „zlaté české 

ručičky“, proto má značka Made in 

Czechoslovakia právě tuto image.“  

Dana Jermanová (Bambutik)

„Značka „Made in Czechoslovakia“ mi tak trošku 

asociuje totalitu, v podstatě budování značky „Made in 

Czechoslovakia“ bylo jaksi centrálně řízené. Nicméně ruku 

v ruce s tímto si vzpomenu na skvělé české osobnosti, které 

nás proslavily, například p. Wichterle a jeho kontaktní čočky, 

p. Heyrovský, nositel Nobelovy ceny a spousta dalších. Víte, 

v naší zemi máme hodně úžasných, chytrých a vzdělaných 

lidí. Jen asi moc neumíme uchopit jejich potenciál. Dříve tato 

značka asociovala právě kvalitu, dnes se trošku obávám, že 

si pod ní lze představit kvalitní, vzdělanou a zároveň levnou 

pracovní sílu. V poslední době se už ale můžeme setkat 

s postupnými změnami, které by mohly vést k obrození 

značky naší země. Také si myslím, že je opravdu velmi 

důležité, jak nás svět vnímá. Je to naše image a také velmi 

cenné aktivum.“ Karolína Tomascová  

(Správná podprsenka) 
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„První asociací je výstava,  

která proběhla nedávno v Národním 

technickém muzeu. Jinak už ji 

vnímám hlavně nostalgicky. Nejen 

z důvodu, že jsou naše republiky 

rozdělené, ale také proto, že mi 

přijde problematické v dnešním 

globálním světě dávat na výrobek 

nějakou geonálepku. To má podle mě 

smysl pouze u regionálních výrobků 

a možná u potravin.“  

Rudolf Jániš (STYLE PLUS)

„Představuji si pod tím  

především letitou tradici převážně 

kvalitní výroby, kterou si spotřebitelé 

v řadě zemí po světě pamatují dodnes. 

Hodně cestuji a při zmínce názvu 

Czech Republic stále hodně lidí dodává 

„yes, Czechoslovakia.“ Mnoho značek 

počínaje Kooh-I-Noorem a konče pivem 

Pilsner Urquel dlouhá léta budovala 

tento věhlas a čerpáme z něj myslím 

dodnes.“ David Kratochvíl  

(TREBITSCH HOLDING)

„Konkrétně tohle označení už  

dneska dýchá hlavně nostalgií. Jak 

všichni pamatují, některé výrobky byly 

skvělé, jiné, jako například baskytary ☺  

už ne tak moc. Ale pokud se 

přesuneme do obecnější roviny, ano, 

stále vidím a věřím v to, že Češi jsou 

jedni z nejlepších a nejkreativnějších 

řemeslníků v Evropě.“ Miroslav Vlček 

(VlčekBasses)

„Pro mne tato značka je spíše 

pohled do minulosti, a když jsem 

toto četl na výrobcích, tak jsem 

byl v zahraničí hrdý, že jsem 

Čechoslovák, jak kdysi říkával 

Karel Kryl. Myslím si, že by měla 

vzniknout značka Made in Czech, 

abychom opět byli hrdí na svoje 

výrobky. Právě proto intenzivně 

propagujeme značku Český 

kmín.“ Karel Jonák (Olejový mlýn 

Petráveč) 

„Pro mě je slogan „Made 

in Czechoslovakia“ spojen 

příliš úzce s minulým 

stoletím. Působí na mě 

především nostalgicky.“ 

Martin Pěnička 

(Tisknulevne.cz)

„Historie, která se nebude opakovat.  

Mnohdy značka velmi hodnotná, například 

v těžkém průmyslu, ale s konotacemi, které 

je lépe už nechat spát. Jsou věci, které 

obnovit nelze. Z mnoha důvodů. A proto je 

třeba se dívat dopředu a ptát se, co umíme 

nabídnout světu my dnes a v různých 

oblastech lidského konání. Máme vůbec 

co nabídnout? A pokud ano, ví o tom svět? 

A ví o tom naši mladí, žáci a studenti, aby 

měli být na co pyšní?“ Blanka Milfaitová 

(manufaktura BM)

„Prvním slovem, které mě 

napadá, je hrdost. Když člověk 

cestuje po světě a někde vidí 

české výrobky, tak je hrdý na to, 

že vidí pozitivní otisk své země. 

Vždy jsme měli šikovné lidi, 

abychom mohli naše výrobky 

vyvážet do celého světa...“  

Martin Palička (Etnetera)
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Rudolf Jániš, výkonný ředitel firmy  
STYLE PLUS 
Konkurenceschopnost: Tady samozřejmě strašně záleží na 

oboru, o kterém se bavíme. Myslím, že je spousta skvělých 

českých firem. Tu devizu vidím ve schopnostech lidí, kteří mají 

velké množství nápadů i zkušeností a obrovskou kreativitu. 

Úskalí je opět v těch lidech. Pokud je nedokážeme dobře ocenit 

a řídit, tak nám budou dále odcházet a bez nich to nepůjde. 

Prosazení na mezinárodních trzích si taky komplikujeme sami. 

Svým myšlením, nedostatkem odvahy a sebevědomí. 

Zúčastnil jsem se workshopu, kde se sešli šéfové evropských 

firem, rozdělovali se do skupinek, ve kterých řešili různé 

příklady a situace. A vyplynulo z toho, že prostě my z východní 

Česko –  
země příběhů:  
Jak si dnes  
stojí české firmy?

Made in Czechoslovakia – pro někoho nostalgie, pro jiné hrdost. 
I přes několikeré pokusy, které přišly později – od Czech Made 
až po Česko – země příběhů, zůstává Made in Czechoslovakia 
značkou, která má v zahraničí stále silný zvuk. Jak si české firmy 
vedou v konkurenceschopnosti a kde se inspirují? Zeptali jsme 
se desítky podnikatelů na jejich zkušenosti.

TÉMA



 KPCG MAGAZÍN JARO 2020 / 23

Evropy řešíme situace trochu jinak než ti, co jsou zvyklí celý 

život žít na západě. Že v sobě často máme méně sebevědomí, 

méně chuti se prosadit. I když někde uvnitř tušíme, že na to 

máme. Nevážíme si sami sebe, podceňujeme se a přeceňujeme 

ty druhé. To vede k tomu, že do obchodu vnášíme zbytečné 

emoce a osobní vztahy.

Inspirace: Inspirují mě spíše firmy v jiných oborech. V tom 

našem se snažíme být inspirací my. Férovou dravostí, inovacemi, 

odhodláním, ale současně i pokorou. Nechci, aby to vyznělo 

namyšleně, snažím se odpovědět upřímně.

Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka Hlavatý 
& Partners Consulting Group
Konkurenceschopnost: Schopnost českých firem prosadit se má 

širokou škálu podob. U našich klientů jsme součástí úspěšných 

příběhů, kde český um hraje globální prim, stejně jako těch, kde 

s těžkým srdcem sledujeme, že i přestože má firma geniální 

produkt, jeho potenciál nedojde naplnění jen proto, že majitel 

upřednostňuje obsah nad formou. Marketing řady firem je prostě 

tristní, ať už se jedná o obal, úroveň prezentace například na 

veletrzích, nebo líčení příběhu značky. 

Je za tím skromnost, nepochopení, despekt k disciplíně zvané 

marketing, kombinace řady faktorů. Mnoho lidí ještě dnes 

považuje marketing za sprosté slovo a věří, že se zboží prodá 

samo svojí kvalitou a že to zákazník sám pochopí. Ale jak to 

může pochopit, když mu o tom neřeknete? Existuje heslo, které 

sice není z mé hlavy, ale řídím se jím, zní: Nenuťte uživatele 

přemýšlet. Žádá si to tempo doby a odpovídá to na otázku, proč 

je důležitá forma stejně jako obsah, a mnohdy i důležitější.  

Inspirace: Často se setkáváme s tím, že od nás lidé „opisují“. 

Těší mě zpětná vazba těch, kteří se nebojí přiznat, že se u nás 

inspirovali. Potvrzuje to, že se nám daří být ostatním příkladem, 

lídrem v tom, co děláme. Já osobně se inspiruji napříč obory, 

často v zahraničí, jednotlivými lidmi, jejich myšlenkami, 

přístupem, tématy. S oblibou říkám, že se každý den naučím 

něco nového. 

Dana Jermanová, spolumajitelka firmy 
Bambutik
Konkurenceschopnost: Češi mohou být a jsou jednoznačně 

konkurenceschopní. Kdo je šikovný a má kvalitní produkt 

či službu, uspěje. Úskalí vnímáme v převálcování nějakým 

velkým globálním hráčem nebo v neférových praktikách  

Nevážíme si sami sebe, podceňujeme se 
a přeceňujeme ty druhé.

TÉMA
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kopírování produktů, ale to se bohužel objevuje všude. 

Známkou úspěchu prostě je, když vás druzí začnou kopírovat. 

Je tedy potom na vás držet si svůj styl a kvalitou dokazovat 

svým zákazníkům, že právě vy jste ti, pro které by se měli 

v rámci nákupu rozhodnout. 

Inspirace: Vzorem je pro nás třeba česká rodinná firma 

Kama, ze zahraničních jsou to různí výrobci oblečení – např. 

Icebreaker.

Karel Jonák, spolumajitel firmy Olejový 
mlýn Petráveč 
Konkurenceschopnost: České firmy by měly být více vidět 

na zahraničních trzích, kdyby uměly prodat svoji flexibilitu 

a kreativitu, ale zároveň být zdravě drzé. V letošním roce jsme 

se díky SZIFu (Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu – 

pozn. red.) mohli zúčastnit veletrhu IGW v Berlíně a Anuga 

v Kolíně nad Rýnem (světové potravinářské výstavy) a z vlastní 

zkušenosti vím, že i naše malá firma má velkou šanci se ve světě 

prosadit.

Inspirace: V našem oboru je to Restaurace Eska v Karlíně, která 

má nejen kreativní kuchyni, ale především propojení českých 

pěstitelů a farmářů s vynikajícím kolektivem mladých lidí v čele 

s šéfkuchařem Martinem Štanglem.

David Kratochvíl, CEO společnosti 
TREBITSCH HOLDING
Konkurenceschopnost: Jsme malá země velkých příběhů. 

Myslím, že velké rezervy mají české firmy stále v tom, jak 

prodat příběhy, na kterých jejich firmy stojí. Viděl jsem to teď 

v Petrohradě – skoro každý butik nebo kavárna pracovala 

s příběhem, který za jejich podnikáním stojí. Byl jsem skoro 

až zaskočen, jakou si s tím dávají práci, jak to propojují 

s designem a marketingem. Bylo to hodně sympatické a mně 

jako spotřebiteli to vysílalo spolu s jejich zaujetím pro věc dost 

pozitivní signály.

Inspirace: Určitě je to odsud z Čech a Moravy značka Žufánek. 

Z obří distillery Rudolf Jelínek, kterou mají kousek za barákem, 

si nic nedělali. Vytvořili vlastní příběh založený na kvalitní 

a originální výrobě a dokázali to svým umem a zápalem 

vystavět a prodat. Našli mezeru na trhu a skvěle toho využili. 

Navíc perfektně pracují s marketingem. Dnes najdete jeho 

produkty skoro v každém kvalitním podniku. Jsou to prostě 

borci!

TÉMA
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Blanka Milfaitová, majitelka Manufaktury 
Blanky Milfaitové
Konkurenceschopnost: My Češi jsme nesmírně pracovití, 

máme fortel a hlavu na svém místě. Jsme jedni z nejlepších na 

světě, a to jednoznačně. Pokud máme podmínky a nezačneme 

politikařit, blbnout s odbory… a udržíme například „tradiční“ 

českou vlastnost, jakou je závist, v nejnižších otáčkách, pak jsme 

nepřekonatelní. 

Naše ekonomika šlape, i díky vlastní měně, a pokud 

se nebudeme muset potýkat s nedostatkem kvalitních 

zaměstnanců, a nezačneme tyto nad míru přijatelnou 

nahrazovat importovanou náhradou – která nemá vztah 

k lokalitě, neusazuje se a nezakládá v České republice rodiny, 

a vydělané prostředky neinvestuje v České republice – pak 

nemám o konkurenceschopnost a zdraví českých firem obavy.  

Nezapomeňme, že jistotou pro hospodářství i sociální stabilitu 

je spokojený střední stav a drobní živnostníci, to je hnací síla 

společnosti. A sem by měl stát, ale také třeba bankovní sektor 

upřít pozornost. Dobře zajištěný, prosperující živnostník nebo 

farmář s širokou rodinou, který v rámci rozvoje firmy i rozvoje 

osobního utrácí, to je zlato pro národní hospodářství, jeho 

největší přidaná hodnota.

Inspirace: V našem oboru také firmy v Čechách nejsou, obracíme 

se do zahraničí, kde například ve Francii nebo Anglii máme 

partnery, potenciální konkurenci, kterých si nesmírně vážím 

nejen pro jejich stabilitu a historii, přístup k produktu i celkové 

filosofii podnikání, ale i pro lidské hodnoty a selský rozum, které 

v jejich podnikání převažují.

Martin Palička, CEO & Chairman of the 
Board skupiny Etnetera 
Konkurenceschopnost: Největší problém vidím v našich 

hlavách. V Česku máme technické schopnosti, školství máme 

také relativně dobré, stabilní ekonomiku s mírnou inflací a naše 

poloha ve středu Evropy je geograficky ideální. To všechno 

jsou predispozice, které nám hrají přímo do karet. Problém ale 

nastává, když jde o sebevědomí. Pokud chce někdo podnikat 

globálně, musí na to mít odvahu. Často máme v sobě vnitřní 

bariéru – budu to dělat pro Prahu, možná pro celé Čechy a když 

to půjde hodně dobře, zkusím to i na Slovensku. 

Skoro nikdo si ale už neřekne: budu to dělat pro celou Evropu, 

pro celý svět. Líbí se mi aktivity malých českých firem, které se 

toho nebojí a stávají se rychle firmami globálními. Oblíbenými 

příklady jsou Kiwi nebo Avast. Cokoliv, co souvisí s informačními 

technologiemi, totiž prakticky nezná hranice. 

TÉMA
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Inspirace: Asi nemám jednu konkrétní firmu nebo osobu, 

která mě inspiruje. Bylo by pro mě obtížné jmenovat jednu 

konkrétní společnost, inspiraci se snažím čerpat napříč firmami 

i zajímavými jednotlivci. Řada lidí má bohaté zkušenosti 

a zajímavé ideje. Spíše si tedy vybírám ty zajímavé části 

z každého celku. Kdybych přeci jen měl jmenovat alespoň jednu 

osobu, tak bych zmínil Simona Sinka.

Martin Pěnička, zakladatel e-shopu 
Tisknulevne.cz
Konkurenceschopnost: Myslím si, že české firmy 

v konkurenceschopnosti stále ještě těží z dobrého technického 

vzdělání. Zároveň se rychle učí dohnat obchodní schopnosti. 

Dlouhodobě podfinancovaný systém vzdělávání a výzkumu v ČR 

naši konkurenceschopnost může ještě dlouho snižovat. V tom 

vidím to největší úskalí.

Inspirace: Za inspirující považuji projekt ZASILKOVNA.CZ, a to 

zejména tím, jak ambiciózní plány dokáží úspěšně v krátké době 

realizovat. Obdivuji ale každého běžného podnikatele, který 

dokáže dlouhodobě vytvářet a udržovat pracovní příležitosti pro 

ostatní.

Karolína Tomascová, majitelka firmy 
Správná podprsenka 
Konkurenceschopnost: Velkou konkurenční výhodou jsou 

lidé, kteří jsou u nás poměrně vysoce vzdělaní a můžeme říci, 

že máme velmi kvalitní pracovní sílu. Konkurenceschopnost 

českých firem by mohla být z mého pohledu mnohem lepší. 

V současnosti je finanční ohodnocení této kvalitní pracovní 

síly velmi nízké, což může být z jednoho pohledu velmi dobrá 

konkurenční výhoda, ale nemůže to fungovat v dlouhodobém 

horizontu.

Inspirace: Velkou inspiraci je pro nás Simona Kijonková a její 

Zásilkovna. Paní Kijonková v podstatě našla díru na trhu 

a Zásilkovna se dále dynamicky rozvíjí a stává se leaderem 

nejen v Česku, ale také mimo republiku. Neustálé inovace a nové 

TÉMA

Skoro nikdo si neřekne: budu to dělat pro celou 
Evropu, pro celý svět.
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nápady jsou pro Zásilkovnu typické a velmi této společnosti 

fandíme.

Miroslav Vlček, majitel firmy  
VlčekBasses
Konkurenceschopnost: Konkurenceschopnost české firmy 

obecně – například výroba auto-dílů a českého výrobce 

hudebních nástrojů „na míru zákazníkovi“ nejsou úplně 

srovnatelné věci. Češi umí skvěle vyrábět a tvořit. Co nám jde 

určitě hůře je marketing. Čeští kytaráři se neradi prodávají 

a „chlubí“ a to je škoda. Kdybychom to uměli lépe, určitě by to 

pomohlo.

Inspirace: V rámci custom kytarářů je tam spousta jmen, 

která si zaslouží pozornost. Světoznámá jména jako Fodera, 

Adamovic, Ken Smith a mnoho dalších i menších, málo 

známých výrobců. Dělají nástroje, které se mi líbí konstrukcí, 

zvukem, i použitím a kombinací dřevin. Ale studuji i konstrukce 

klasických nástrojů a používám při tvorbě charakteru zvuku na 

mých baskytarách. 

TÉMA



28 / KPCG MAGAZÍN JARO 2020

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

„Česká whisky 
si razí do světa 
svojí osobitou 
cestu,“ říká 
David Kratochvíl
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Dle vašeho motta z nominačního medailonku ‚tvoříte 

odvážný příběh české whisky‘ a chcete se zařadit ke 

světové špičce jejích výrobců. Jak ambiciózní je to plán 

pro firmu ze země, kde výroba whisky nemá zvlášť silnou 

tradici? 

Už z vaší otázky vyplývá, že se skutečně jedná o projekt, který 

má silné ambice. V oblasti řemeslné výroby věříme v ony 

pomyslné zlaté české ruce, jejichž existenci historie mnohokrát 

prokázala. A na to chceme navázat, připojit se k tomu. Zároveň 

naše whisky sklízí pochvalu na všech trzích, kde je whisky jako 

nápoj dlouho etablovaná. 

To není náhoda. Chceme se zařadit vedle proslulých českých 

jmen, a to proslulých nejen ve výrobě alkoholických nápojů. 

Chováme obdiv a úctu k nositelům úspěchů, za kterými jsou 

jména jako Jágr, Wichterle, Zátopek, Dvořák, Ressel, Čáslavská 

a další. Chceme svět naučit chuť české whisky TREBITSCH 

a spojit jí s tím vším krásným, čím česká země oplývá. Ve 

skutečnosti tak do popředí dostáváme i jedinečnost naší malé-

velké země v srdci Evropy.

Jak se liší česká whisky od té skotské, irské, americké či 

kanadské? 

To je komplexní otázka. Neliší se skladbou základních surovin. 

Whisky jako taková má být složena z ječného destilátu, vody 

a alespoň tříletého zrání v dubových sudech. Nicméně, kouzlo 

spočívá v tom, že my používáme slavný český slad. Používáme 

vynikající přírodní pramenitou vodu z Herlatic. A vyrábíme 

si vlastní sudy z dubového dřeva, které naší whisky vtiskává 

jedinečný charakter. 

To vše jsou originální vstupy, které nikdo jiný na světě nemá. 

K tomu připočtěte nadmořskou výšku, čistý vzduch jihozápadní 

Vysočiny, samotnou kvalitu destilace a pečlivost při výrobě. 

Nakonec nesmíte zapomenout na lásku a fortel, které do výroby 

whisky vtiskává zejména náš master distiller a zakladatel  

Tomáš Dyntar.

Celý tento mix odlišuje naší whisky tak, že se skoro nepodobá 

žádné z těch, co jste vyjmenovala, a razí si tak do světa svojí 

osobitou cestu.

Pro výrobu whisky jsou tedy zásadní tři suroviny: voda, 

ječmen a kvasinky. Hraje zde voda stejnou roli jako při 

výrobě piva, kde třeba plzni dává zcela jedinečnou chuť? 

Myslím, že jednoznačně. Řekne vám to každý výrobce nápojů, 

kterému záleží na výsledné chuti. Jsme hrdí na vysokou kvalitu 

vody, kterou používáme my. Heraltický pramen z hlubinných 

zdrojů Vysočiny je tak kvalitní, že si již po mnoho desítek let 

zachovává naprosto ojedinělou kvalitu a chuť. Kdysi slavná 

značka třebíčských limonád ZON na tom dokonce založila svůj 

název – Zdravotní Osvěžující Nápoj. Dobrou vodu se dá říct 

Whisky 
Made in 
Czechoslovakia

Historicky prvním držitelem firmového oscara 
v kategorii Made in Czechoslovakia Český Goodwill 
se loni stala společnost TREBITSCH HOLDING SE. 
Pochází z Třebíče, kde vyrábí unikátní českou whiskey. 
I přes své relativní mládí, sklízí whisky TREBITSCH 
úspěchy po celém světě. O příběhu české whisky jsme 
si povídali s CEO společnosti Davidem Kratochvílem.
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ničím nenahradíte a my jí potřebujeme od začátku výroby až po 

plnění whisky do lahví.

Ječmen se v určité fázi výroby suší, udí a praží nad 

topeništěm, nejčastěji plném rašeliny. Používáte 

k ‚nakouření‘ také rašelinu? Kde tuto surovinu získáváte? 

Pro řadu našich výrobků používáme slad nakuřovaný na 

rašelině. Slad si zatím nenakuřujeme sami, ale dělají to pro nás 

naši dodavatelé. Rašelina pochází odsud z Čech a těží se na 

vícero místech, například v jižních Čechách. Po jejím usušení se 

používají různé technologické postupy nakuřování, ale mám za 

to, že obvykle je to stejný způsob, jako to dělají Skotové.

Ve Skotsku se zbytky sladu údajně dávají dobytku jako 

krmivo. Jaký je osud sladu použitého u vás? 

I my přenecháváme zbytky pro další použití partnerům, kteří 

podnikají v živočišné výrobě. Nicméně slad, který prošel výrobou, 

už je vhodný především pro siláž nebo jako zdroj výživy pro 

rostlinou výrobu při hnojení. Jeho primární síla se už předtím 

plně promítla do whisky jako takové.

Sudy, ve kterých whisky zraje, si prý vyrábíte sami. Mistři 

bednáři ale dnes už jsou téměř vyhynulým druhem. Jak se 

vám daří s tím vypořádat? 

Spolupracujeme s bednáři, kteří pracují takřka výhradně pro 

nás. Založili jsme společný podnik TREBITSCH BARRELS. Jejich 

vkladem je know-how a my se zase staráme o odbyt, který jde 

nyní především na vrub zrání naší whisky. Máme dosud stovky 

sudů a do deseti let jich budeme mít vyšší tisíce. Potřebujeme mít 

dostatek sudů, a uspokojit tak poptávku, která se neustále zvedá. 

Do deseti let totiž chceme vyrábět asi milion litrů whisky ročně.

Na dozrávání se většinou používají dubové sudy po 

dozrálém bourbonu nebo sherry, případně po jiných 

druzích vína. Vy se ale specializujete výhradně na výrobu 

whisky. Čím kompenzujete sladkost a charakteristickou 

chuť, kterou do whisky přináší ‚použité‘ sudy, a kterou – 

předpokládám-li správně – nové sudy nemohou 

poskytnout? 

To je naše výrobní tajemství. Nicméně, stručně řečeno, k tomu, 

abyste dosáhla požadované chuti, potřebujete opravdu kvalitní 
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sud, což předchozím použitím pro například fortifikovaná vína 

není vždycky zaručeno. 

Jak dlouho se sud používal? Jaká vína v něm ležela? Jak se se 

sudem zacházelo? Kdy naposledy v něm něco zrálo? To jsou 

všechno parametry, se kterými si musíte při výběru sudů poradit 

a pro kontinuální výrobu to umět navíc stále dokola replikovat 

pro zachování stejného charakteru výsledného produktu. 

A v našem pojetí bez karamelu a jiných barviv či aditiv. 

A tím jsme zase zpátky u toho, že je to naše výrobní tajemství. 

Nicméně, co tajemstvím není, je fakt, že používáme také použité 

sudy z různých koutů světa, které si pečlivě vybíráme a děláme 

z nich limitované edice finišované whisky právě např. po rumu, 

sherry, madeiře, portském apod.

Česká whisky se podle informací od osoby, která vás 

nominovala, představila i gruzínské královské rodině. Při 

jaké příležitosti? 

To byl počin kolegy z představenstva, Ondřeje Chládka. Dostali 

jsme možnost se ze dne na den objevit právě na galavečeru 

u příležitosti návštěvy gruzínské šlechty a naší whisky 

představit tomuto výjimečnému obecenstvu. Na akci byli 

přítomní mimo jiné také současní potomci české šlechty, 

například z rodu Lobkowitzů. Sklidili jsme velký úspěch, dostali 

pozvání k návštěvě Gruzie a vyhlížíme z tohoto představení 

novou obchodní exportní příležitost.

Úspěch a obdiv sklízí vaše whisky postupně po celém 

světě. Co na ní lidé, kteří ochutnali Českou whisky, 

oceňují nejvíce?

Za největší devízu whisky TREBITSCH bývá považována její 

komplexnost a přitom jednoduchost.  Není už neobvyklé, že se 

v řízených degustacích objevuje naše whisky jako první vzorek, 

a nakonec si jí účastníci žádají opětovně jako poslední vzorek. 

V angličtině tomu říkají „easy to drink“. Chcete si prostě zachovat 

ten kouzelně jemný a sametový dojem. Její schopnost oslovit 

i segment žen a mladých lidí je opravdu výjimečná. Whisky byla 

totiž dlouho považována za ryze maskulinní záležitost. 

My říkáme, že naše whisky je krásná žena, za kterou se každý 

pravý gentleman rád otočí. To nám řekli poprvé před dvěma lety 

v Japonsku. Rada majitele sítě barů v Tokiu tehdy zněla: Udržte  
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to tak a budete mít velký úspěch. A zase úspěch japonských 

distillerek nás mimo jiné inspiroval k našim cílům. Takhle 

krásně se nám to v našem příběhu snoubí.

Co to znamená, když je whisky košer? 

Má certifikaci židovské rabínské autority a její výroba se řídí 

předpisy židovské náboženské komunity. Ve světě je košer 

kvalita často srovnávána s bio kvalitou a je odznakem prvotřídní 

výroby, která je založená na čistých surovinách a kontrolovaném 

procesu výroby. 

Pro nás má tato známka význam jak pro export, tak i vzhledem 

k původu naší distillery, protože pocházíme a stále máme sídlo 

v Třebíči, kde se nachází nejstarší ucelené židovské ghetto 

v Evropě. Je zapsané na seznamu UNESCO a pro nás je to další 

cesta, jak prodávat do světa náš příběh, ale zároveň i příběh 

utlačované komunity, která má v Třebíči dlouhou historii. Až se 

Vám podaří navštívit náš bar v „židech“ v Třebíči a uvidíte stopy 

posledních čtyř set let, pochopíte to.

Zakladatel a distillery master Tomáš Dyntar se 

podle svých slov plánuje navěky věnovat whisky, 

experimentovat a hledat nové možnosti. Na jaké novinky 

z Třebíče se v nejbližší době mohou milovníci whisky 

těšit? 

V současné době uvádíme na trh dvě limitované série pětileté 

whisky, která zrála vždy v kombinaci dvou druhů sudů. 

Základem je TREBITSCH single malt whisky čtyři roky zrající 

My říkáme, že naše whisky je krásná žena,  
za kterou se každý pravý gentleman  
rád otočí.
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v našem sudu vlastní výroby a pátým rokem ležela v sudu po 

nikaragujském rumu 25 aňejo Gran Reserva, resp. po prémiovém 

francouzském koňaku. Výsledný efekt je naprosto skvělý. Pro 

letošní rok pak chystáme další novinky, které řadě lidí vyrazí 

dech, ale to bych asi předbíhal. Až to bude, chopíme se trubek 

a bude to znít na všech rozích.

Na vašem webu se dále lze dočíst, že Tomáš Dyntar 

každou láhev ručně stáčí i uzavírá. A to se mu prý 

vyplácí. Je možné, aby se to vyplatilo i z finančního 

hlediska? Jakou máte roční produkci? 

Stále si držíme punc řemeslné distillery se 100% ruční výrobou. 

Ano, máte pravdu, není to z hlediska kapacity a nákladů výroby 

úplně jednoduché a příští rok se už zjevně neubráníme nějaké 

alespoň částečné automatizaci. Ale zatím ruční výroba od A do 

Z podtrhuje kvalitu a vášeň, které do výroby vkládáme. A má 

to úspěch. Označení „hand craft“ má v dnešní době totiž hodně 

fanoušků. 

Letošní produkce bude v nižších řádech desítek tisíc lahví, ale 

pro výrobu je připraveno daleko víc. Stočíme tolik, kolik budeme 

schopni prodat a zbytek necháme pokojně dál zrát. Výhled 

prodeje počítá s meziročními nárůsty v řádech stovek procent, 

jako zatím od prvního roku, kdy jsme se na trhu objevili s naší 

tehdy tříletou whisky.

Pomoci vám k dalšímu rozvoji může i ocenění Český 

Goodwill. Jaké jste měl pocity, když jste získali 

firmového oscara v kategorii Made in Czechoslovakia? 

Jak se cítíte vy, když se dozvíte, že si vás někdo váží a když 

vám k tomu tleská sál plný profesionálů? Byli jsme nadšení!!! 

Bylo to další potvrzení naší cesty a úspěchu, kterého se nám 

daří dosahovat. V týmu jsme to řádně oslavili a prodáváme 

to stále dál. Získali jsme díky tomu nejen další obdivovatele 

a zákazníky, ale také nové obchodní přátele a zázemí 

společenství firem, kterých si druzí váží. Ocenění jsme si hrdě 

vystavili u nás na baru a v naší zasedačce Na Příkopě je váza 

Made in Czechoslovakia hlavní dominantou. 

Skvělé. Děkuji Vám za příjemný rozhovor. 

hled
Áme
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y

pro dal
šÍ roc

nÍkyˇ
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T: red / F: archiv K. Tomascová / Správná podprsenka

07–08 hod: Obvykle vstávám mezi 7:00 a 7:30, jdu rovnou do 

koupelny, vysprchuji se, vyčistím si zuby a namaluji se. Snažím 

se ještě nechat vypnutý telefon, nekontrolovat sociální sítě 

a nečíst zprávy. Raději si pustím hudbu, která mě po ránu nabije 

energií.

08–09 hod: Připravím si zdravou snídani, případně také svačinku 

do práce s sebou. V klidu posnídám a projdu si kalendář a úkoly 

na konkrétní den. Ujasním si priority, čím v práci začít a co mě 

ten den čeká. Rychle omrknu sociální sítě a nejdůležitější zprávy. 

Poté se obléknu a vyrážím do kanceláře.  

Karolina Tomascová získala ocenění Český Goodwill v roce 2015. 
Nominovala ji spokojená zákaznice, která se jejích rukách cítila jako 
královna. Široká podpora veřejnosti následně Karolině vynesla stříbrnou 
příčku v kategorii Osobnosti, když pro ni hlasovalo 1158 lidí. Karolina 
je spolumajitelkou firmy Správná podprsenka, která ženám pomáhá 
vybrat to správné spodní prádlo. A jak vypadá její typický den?  

Jeden den s... 
Karolinou Tomascovou, 
majitelkou firmy 
Správná podprsenka
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09–10 hod: V autě po cestě do práce ráda poslouchám podcasty 

anebo si zpívám. Mám to jako určitou formu relaxace a baví mě 

to. Po příjezdu si připravím pracovní stůl, naliju si vodu a sklidím 

případné rušivé věci. 

10–11 hod: Na 10. hodinu obvykle jdu na prodejnu, podívat se, 

jestli je vše v pořádku a omrknout nové zboží. Některé dny 

si s sebou odnáším nové produkty, abych je mohla otestovat 

a připravit pro ně popisky na e-shop. 

11–12 hod: Kolem 11. hodiny se pouštím do nejdůležitější 

práce, která má pro mě daný den prioritu. Zároveň se snažím 

v dopoledních hodinách mít více kreativních úkolů a ostatní věci 

si nechat na odpoledne. 

12–13 hod: Miluji jídlo a nejsem schopná bez něj pracovat 

a fungovat :) Takže je pro mě dobrý oběd důležitou součástí dne. 

Pokud je to zrovna možné, snažím se nejíst před počítačem, ale 

opravdu si na jídlo udělat klid. Poté pokračuji v práci. 

13–14 hod: Pracovní den si zpříjemním dobrou kávou. Nedávno 

jsme si pořídili pákový kávovar, kávu odebíráme z české 

mikropražírny a příprava kávy je takový můj odpolední rituál. 

14–15 hod: Kolem 14. hodiny obvykle míváme schůzky. Jezdí 

k nám zástupci našich dodavatelů s nejnovějšími kolekcemi 

prádla. Představí nám novinky a aktuální trendy. 

15–16 hod: Podobné schůzky obvykle trvají minimálně dvě 

hodiny. Spodní prádlo se objednává zhruba 9 měsíců předem, 

takže je důležité si na výběr z kolekcí udělat dostatek času.  

16–17 hod: Zpracovávám méně náročné pracovní úkoly 

a provozní záležitosti, které již nevyžadují příliš kreativity. 

17–18 hod: Je pro mě důležité uzavřít si pracovní den, a proto 

se na konci dne vždy zamyslím, co se mi povedlo a zároveň si 

připravím tři nejdůležitější úkoly na následující pracovní den. 

18–19 hod: Po práci obvykle vyrážím ven s přáteli. Společně se 

sejdeme například u večeře, kde si můžeme v klidu popovídat. 

Někdy také společně vaříme, což mám moc ráda. 

19–20 hod: Čas strávený s přáteli je pro mě velmi důležitý, 

dodává mi energii a dobrou náladu. Některé večery ale trávím 

také sama a vyrazím například do sauny.  

20–21 hod: Po příjezdu domů si často ještě zacvičím. Jsem spíše 

sova, a tak je pro mě příjemnější cvičit večer než ráno. 

21–22 hod: Začínám se připravovat ke spánku. Pokud jsem měla 

náročný den, ráda si dám voňavou koupel, která mě zklidní. Do 

aplikace v telefonu si večer zapíšu alespoň jednu věc, která mi 

ten den udělala radost nebo za kterou jsem vděčná. Tento zvyk 

mě před spaním pozitivně naladí a často se to přenáší také do 

následujícího rána, kdy se pak vzbudím pozitivně naladěná. 

22–23 hod: V tuto dobu se už snažím být v posteli, ráda si 

před spaním čtu a těsně před usnutím mám vždy 5–10 minut 

meditaci, která mi pomáhá vypnout a zklidnit mysl. 

23–24 hod: Spánek. 

Karolina Tomascová 
Karolina Tomascová (30) vystudovala Metropolitní 

univerzitu, obor Mediální studia. V roce 2012 spolu se svou 

maminkou založila firmu Správná podprsenka. Nejprve 

vznikla kamenná prodejna, v listopadu se spustil také 

e-shop. V letošním roce firma slaví již 8. výročí, má tři 

kamenné pobočky a 6 zaměstnanců. Jejich společným 

cílem je poskytovat odborné bra-fitting poradenství, které 

klientkám zvedne nejen sebevědomí.

Karolina je svobodná a bezdětná. Ve volném čase se 

nejraději věnuje osobnímu rozvoji, lyžování a dalším 

sportům a hře na klávesy. Ráda vaří a ochutnává, miluje 

kávu a vše kolem ní. 
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ROZHOVOR 
T: red  
F: archiv DELSO

DELSO je typickým zástupcem rodinné firmy, kde je jednatelem 

otec a syn. Nemohou si tak dovolit poškodit reputaci, protože jde 

o dobré jméno celé rodiny. Přinášíme vám rozhovor s majiteli 

společnosti Martinem (52) a Michalem (25) Šnoblovými.

Martine, jaká byla tvoje motivace začít podnikat a proč 

vůbec zakázkové interiéry? To je obor, který je poměrně 

složitý na uspokojení zákaznických potřeb a zároveň 

udržení konkurenceschopné ceny. Jaká byla geneze firmy?

Motivace podnikat ve mně byla vždy, ale vznik naší firmy 

je dlouhá a klikatá historie: od cestovní kanceláře, pořádání 

tuzemských zájezdů, přes záměr dovážet Renaulty a jejich 

náhradní díly z Francie… osudovým bylo setkání u piva 

s kamarády ze základky – truhláři, kteří po revoluci neměli práci, 

a studentem architektury, který kreslil space plany ve firmě 

prodávající kancelářský nábytek, která nedokázala uspokojit 

vysokou poptávku. 

Takže jsme koupili jednu pilu, stojanovou vrtačku a pronajali si 

bývalý vepřín nedaleko Odolené Vody. Zde byla jen nová podlaha 

a vše ostatní původní z vepřína, včetně zápachu. Nakreslili jsme 

vlastní řadu kancelářského nábytku ZAPO (odvozeno ze slov 

ZAčínající POdnikatel) a vydali se do terénu. Postupně přišly 

první objednávky, a tím začal kolotoč toho, jak jsem u nábytku 

zůstal do dneška. 

V určitý moment došlo i k rozhodnutí, že DELSO zůstane 

obchodní firmou. Výrobu jsme s ohledem na „vstřícnost“ bank 

poskytovat úvěry na strojní vybavení bez zajištění nemovitostmi 

vzdali. Dnes máme několik spolehlivých dodavatelů.

Kdy jste se rozhodl, že váš poměrně mladý syn bude také 

jednatelem a proč?

Michal začal pomáhat ve firmě již od základní školy. S ohledem 

na sortiment rostoucích stolů pro děti měl za úkol dělat na 

Zdravé sezení – to je, oč tu běží

DELSO INTERIÉRY je česká 
firma specializující se na výrobu 
a dodávky interiérů pro soukromé 
osoby i korporátní zákazníky. Od 
roku 1992 se zaměřuje převážně 
na kancelářský, bytový a dětský 
rostoucí nábytek. V posledních 
letech však její specializace 
tíhne hlavně k produktům, které 
se zabývají zdravým sezením 
a řešením bolestí zad, což – 
vzhledem k závislosti lidstva 
na moderních technologiích 
a menšímu pohybu lidí obecně – 
je stále více v kurzu. 



 KPCG MAGAZÍN JARO 2020 / 37

ROZHOVOR

veletrzích modela, který u stolů sedí a kreslí si. Postupně 

s věkem o tom začal i vyprávět a později také prodávat. Jako 

středoškolák chodil do firmy na brigády montovat a zavážet 

nábytek. Jako mladá krev měl i lepší přístup k IT technologiím 

a výdobytkům moderní doby (myslím tím www stránky, 

sociální sítě…). Měli jsme obrovské štěstí, že ho to všechno 

baví. Do chodu firmy viděl a získával zkušenosti, co vše to 

obnáší.

Tudíž jeho jmenování jednatelem bylo logické a správné. Dnes 

jsem klidnější a vím, že kdyby „cokoliv“, je tu někdo, kdo může 

udržet firmu v chodu.

Jaké spatřujete v rodinném podnikání výhody a naopak, 

co vám připadá jako největší nevýhoda?

Michal: Výhoda je určitě možnost spolehnout se jeden na 

druhého. Víme, že nám oběma záleží na chodu firmy a když 

odjedeme, postará se o to ten druhý. Nevýhodou jsou určitě 

neustálé myšlenky na práci – my se doma ještě o práci bavíme 

dál, řešíme věci, které přes den nestihneme, a někdy je toho až 

příliš... Ještě nutno podotknout, že ve firmě také figuruje sestra, 

občasně babička a mamka, takže když se sejdeme a každý má 

svůj názor, tak je to “legrace”... :)

Martin: Vidím to úplně stejně. Snad jen doplním, že nám skončily 

případné rodinné zájezdy. Dnes naše dovolené plánujeme tak, 

aby jeden byl vždy ve firmě.

Co je vlajkovou lodí vaší firmy?

Michal: Za mě produkty obecně týkající se zdravého sezení - tzn. 

dětský rostoucí nábytek, zdravotní kancelářské židle a výškově 

stavitelné stoly. U těchto produktů je klíčový osobní přístup 

prodejce, který musí mít zájem a trpělivost maximálně dobře 

doporučit vhodný produkt pro potřeby zákazníka. V tom je, 

dle mého názoru, veliká výhoda naší rodinné firmy, protože si 

opravdu s každým zákazníkem dáme práci a záleží nám na jeho 

spokojenosti. 

Martin: Souhlasím s Michalem, ale nesmíme také zapomenout 

na naši řadu “klasických” kancelářských židlí DELSO, kterou 

jsme vyvinuli k výročí 25 let naší firmy. 

Jste hrdí na sortiment rostoucího nábytku, můžete 

stručně popsat, o co jde?

Michal: Jedná se o stoly a židle, které lze výškově nastavit 

pro děti od předškolního věku (cca 112 cm výšky postavy) až 

po dospělého dvoumetrového člověka. Zároveň mají úhlově 

naklopitelnou pracovní plochu, což předchází hrbení zad 

a bolesti krční páteře. K tomu je spousta dalších vychytávek 

a detailů jako třeba měnitelné barevné doplňky, které později 

promění nábytek z dětských do dospěláckých barev, a taky 

nesmíme zapomenout na ocenění za design RED DOT design 

award. 

Jelikož děti tráví stále více času sezením a tělo v této životní 

etapě roste a vyvíjí se, je potřeba, aby rostlo správně a nemělo to 

dopady na zdraví člověka v dospělosti, protože tam už se to těžko 

zachraňuje. Mimochodem na tomto nábytku jsem sám vyrostl 

a mám ho stále doma, takže při prodeji konečným zákazníkům 

využívám své osobní zkušenosti. :)

Co byste závěrem vzkázali ostatním podnikatelům 

z rodiny Český Goodwill, kteří stejně jako vy veškerý čas 

i um věnovali svým rodinným firmám?

Martin: Já myslím, že všichni, kdo mají rodinné firmy, vědí, 

o čem jsme tu mluvili, jaké jsou a nejsou výhody těchto firem. 

Já bych spíš všem rodinným podnikatelům popřál, aby měli 

taky takové „štěstí“ jako já, že se v rodině najde následovník, 

který bude chtít firmu převzít. Mám okolo sebe kamarády 

podnikatele v mém věku, kteří firmám věnovali opravdu hodně 

svého života a dnes neví, komu firmu předají.

Michal: Pevné nervy a zdravá záda :) 

DELSO v kostce:
Počet stálých zaměstnanců: 6 osob

Roční obrat: 30 milionů Kč 

Služby: návrhy, realizace a montáže kancelářského 

a bytového nábytku, specializace na zdravotní nábytek 

a poradenství při jeho správném výběru
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Co vás vedlo k návratu do České republiky? Proč jste si 

zvolili zrovna Zámek Zalužany? 

Koncem roku začíná ve Spojených arabských emirátech 

Všeobecná světová výstava EXPO Dubai a naše manufaktura je 

oficiálním partnerem české expozice. To je myslím dobrý důvod 

k restartu. Sice to není návrat, ale plnohodnotný restart určitě 

ano. 

Mám tu mnoho klientů, fanoušků a čtenářů a dlouhodobě jsem je 

odsouvala na druhou kolej, jako vedlejší negativní efekt rozjezdu 

firmy v tak komplikované ekonomice, jakou je Itálie. A že je 

to Zalužanské panství? Neříkejte, že není zámek nádherný :-), 

kousek od hlavního města i od Šumavy. 

Garantuje mojí početné rodině dostatečný prostor a umožňuje 

nám zde instalovat veškeré nové projekty, výrobu, concept 

store, akademii… A v zámeckém parku má naše starší dcerka 

tréninkovou běžeckou trať, střelnici na lukostřelbu a já si 

konečně vysadila nemalé rozárium ze staroanglických růží, 

takže se tu mohu realizovat dokonale. 

Když jsem se loni na dovolené pohybovala okolo nejvyšší hory italských Dolomit 
Marmolada, těšila jsem se, že navštívím Blanku Milfait v jejím království, které 
si zde zřídila. Osud tomu nakonec nakloněn nebyl, o to větší radost jsem měla 
z novinky, že se Blanka – alespoň částečně – vrací do Čech, a to rovnou ve 
velkém stylu: ke svému pobytu si vybrala Zalužanský zámek. Zámecká paní 
v rodině Český Goodwill? O důvod víc vypravit se na návštěvu…

Na návštěvě u…
…Blanky Milfait, 
Manufaktura BM 
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V úvodu roku jste na zámku otevřela již zmíněnou 

marmeládovou Akademii. Pro koho je určena a jak kurzy 

probíhají? 

Je to splnění dalšího snu, nebo spíše restu, který jsem měla. 

Slibovala jsem ji fanouškům roky, ale expedice, psaní knížek 

a hlavně prakticky kontinuální, jak říká můj muž, období 

„těhotenství nebo kojení“, tomu nechtělo. Před několika týdny 

jsem dělala velký rozhovor pro Süddeutsche Zeitung Magazin 

a povídala si s francouzskou královnou cukrářů a slavnou 

čokolatiérkou Christine Ferber – a ona měla v ty dny v její 

manufaktuře studenty na kurzu. Slovo dalo slovo, pro mne to byl 

poslední impuls a… je otevřeno. 

Máme neuvěřitelné zázemí, máme co předávat a v Čechách 

v tomto oboru i co napravovat. Přihlásit se může kdokoli, 

hospodyňka, která chce udělat krok k lepšímu, mladá slečna, 

co touží po umění zavařování a zbavení se výrobních zlozvyků, 

je určen i pro začínající podnikatelky, živnostnice, nebo 

absolventky rekvalifikačních kurzů. Přípravu je možnost vést 

i v angličtině, vypisujeme řadu termínů a posluchačům nabízíme 

úžasné zázemí rokokového zámku, včetně krásných komnat 

k ubytování a dalšího servisu.  

Kromě akademie pořádáte také koncerty, výstavy, 

přednášky, máte zde váš marmeládový concept store… 

jaké další plány máte jako zámecká paní?

Pokud je k dispozici tak nádherný prostor, jakým je Zalužanský 

zámek s jeho parkem, který je ale běžně veřejnosti uzavřen, 

rodí se plány s radostí. Třeba takové svatby v dokonalém 

klidu, žádné velké párty, ale místo pro každého, kdo ocení 

stoprocentní garanci soukromí. Na druhou stranu musíme stát 

nohama na zemi a operovat v prostoru, kde si vystačíme s co 

nejmenším počtem externistů. Přiznávám, že najít dobré kolegy 

je prakticky nemožné, kvalitní zaměstnance také a tudy vedou 

naše limity. 

Hovořily jsme o částečném návratu… předpokládám, že 

vašeho sídla na Marmoladě se nevzdáváte, je to tak? 

EXPO je jednoznačným vrcholem letošního roku a pro  

nás i několikaletého snažení, tam směřujeme vše, 

a vše ostatní je lehce upozaděno. To se dotýká i našich 

dolomitských aktivit. 

V Itálii máme perfektní tým, je schopen samostatného 

fungování a naše nepřítomnost tak bude nešťastnou jen pro 

naše děti, které se tam cítí být doma, hory milují. Po Expu 

přehodnotíme vzniklou situaci a uvidíme, jak dál. Měla bych 

dopsat dvě připravené knihy, odjet na další expedici, ale… 

možná přibrzdím. 

Když jsme spolu dělaly rozhovor před dvěma lety, říkala 

jste, že ročně naplníte 50-80 tisíc skleniček marmelády 

sedmi velikostí. To už asi neplatí, nebo se mýlím?

Platilo to ještě hodně dlouho po našem rozhovoru. V momentě, 

když jsem vyhrála zlatou medaili počtvrté, a to již jménem  
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naší italské manufaktury, což byl neuvěřitelný spouštěcí 

mechanismus co do zájmu médií a klientů z Itálie a Rakouska, 

čísla raketově stoupala. V tu dobu navíc německá televize 

odvysílala perfektně udělaný dokument z našeho života pod 

nejvyšší horou Dolomit. 

Dovedete si jistě představit, jaký impuls k „vyhledání 

marmeládové královny“, k návštěvě manufaktury, to v německy 

mluvících zemích byl. Vyráběli jsme hodně. A nestíhali, 

samozřejmě. Pak do Dolomit přišel uragán. Zničil, co mohl, nás 

na měsíc odřízl od světa, mě se uprostřed toho pekla a na silnici 

narodil syn, a konečně jsme zpomalili!  

Na EXPO 2020 v Dubaji budete podruhé reprezentovat ČR.  

Co pro Vás účast na EXPO znamená a jak probíhají 

přípravy? 

Už během naší účasti na Světové výstavě EXPO v Miláně jsem 

v rozhovorech říkala, že účast pro českého řemeslníka, malého 

živnostníka je něco jako účast atleta v opomíjené disciplíně 

na olympiádě. Je to vrchol a souběžně neuvěřitelně náročná 

akce. Logistika, projektování a financování naší účasti, to je 

program na celý předcházející rok :-) Jsme malá firma, rodinná, 

na milánském Expu jsem byla s dcerkou a ke konci těhotná, 

a říkala jsem si, že to je docela náročné. Nyní máme malé 

děti tři a nemálo projektů jak v ČR, tak v Itálii. Snad i proto se 

NÁVŠTĚVA 
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připravujeme už dnes, situace se vyvíjí a jsem si jistá, že mnohé 

rozhodneme až na místě. 

Vkládáme do účasti i velké obchodní naděje, ano, ale především 

pro naše děti to bude událost zapsaná do zlaté knihy jejich 

života. Pro nás je to čest, reprezentovat Českou republiku. 

Podle dubajského vládce, šejka Mohammeda bin Rashida Al 

Maktouma, je v dnešním silně propojeném světě klíčová vize 

pokroku a rozvoje založená na společném záměru a odhodlání. 

Expo bude o vytváření budoucnosti, ale té není bez uvědomění 

si hodnot minulosti, bez odpovědného přístupu a zdravé 

sebedůvěry. Věřím, že my, řemeslní partneři expozice České 

republiky tyto hodnoty představujeme. 

S našimi kolegy připravujeme například produkt s využitím 

špičkové čokolády a naší marmelády, Czech Garnet a Czech 

Moldavit do sekce České poklady, který bude jedním 

z gurmánských vrcholů expozice, světovou třídou. My Češi 

ukážeme, že umíme nejen vyrobit, ale i odpovídající formou 

nabídnout produkt plně se rovnající například francouzské 

cukrařině a čokolatiérství.   

Je nějaký sen, který jste si ještě nestihla splnit, a přála 

byste si to napravit jako první v pořadí?

Každý rok si říkám, že zpomalíme, že nebudeme už dělat to a tamto. 

Že nepojedeme na žádné veletrhy ani soutěže, že utlumíme 

výrobu i cestování, že… Ale zatím si jen přidáváme. I letos máme 

v programu novinky a ani letos jsme si neodpustili účast na 

Mistrovství světa v Anglii. A i letos si tak domů vezeme zlato :-).

Ten sen ale zůstává stále stejný. Jednoho dne se odstěhovat 

do malinkého domku bez adresy kdesi v kopcích, mít sad 

a zahradu, koně a slepice, děti špinavé od bláta a muže vidět 

vyřezávat synovi koníka z lipového dřeva. Děti učíme doma už 

dnes, existenční soběstačnost je nám blízká, takže v podstatě si 

přejeme už jen nepotřebovat nic z toho, co bude „nabízet“ svět za 

humny. Utopie. Ale krásná. 

Děkuji Vám za příjemný rozhovor. 

Blanka Milfaitová 
Blanka vystudovala pedagogickou fakultu, pracovala jako 

úřednice a poté absolvovala cukrářský rekvalifikační kurz. 

V roce 2010 otevřela Slunečnou kavárnu v Srní a začala 

se svým mužem vařit marmelády, které si záhy získaly 

světový ohlas a řadu prestižních cen. Podnikla řadu 

expedic po celém světě, má camp na úpatí hory Marmolada 

v italských Dolomitech. Loni se částečně vrátila do Česka 

a pobývá na zámku v Zalužanech, kde v únoru 2020 otevřela 

marmeládovou Akademii. V říjnu bude Českou republiku 

opět reprezentovat na světové výstavě EXPO v Dubaji.  

Blanka je vdaná a má 3 děti (zatím): Eliška Anna (7), Mia 

Ronja (4) a Max Teo (2). Je to dáma, která si plní své sny, 

spisovatelka, cestovatelka i dálková běžkyně.

NÁVŠTĚVA
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7 OTÁZEK PRO… 
T: red / F: archiv HPCG

Jak se proměnil trh s náplněmi do tiskáren za dobu, kdy 

podnikáte? 

Trh s náplněmi do tiskáren patří dlouhodobě k velmi statickým 

segmentům trhu. V době úplného začátku mého podnikání 

byl běžný stolní počítač s připojenou jehličkovou tiskárnou 

a traktorovým papírem. Před 15 lety bylo trendem jedno 

centrální tiskové zařízení na patře, dnes jde spíše o menší stroje 

pro pracovní skupinu o 2-5 lidech. Poměrně pomalu se mění 

technologie tisku, celkový počet vytištěných stran však stále 

roste. Z tohoto pohledu se jedná o velmi nudný sortiment.

Co podle Vašeho názoru přinese budoucnost? Digitalizace, 

ochrana životního prostředí a další trendy tlačí na 

omezování tisku…

Digitalizace a propojenost systémů zrychlila vzájemnou výměnu 

dokumentů. Prozatím však není vyřešené dostatečně robustní 

V příštím roce oslaví doména TisknuLevne.cz kulaté jubileum. Před dvaceti lety 
ji založil Martin Pěnička, který už v době svých studií byl mezi svými spolužáky 
známý tím, že dokáže sehnat nejlevnější náplně do tiskáren. Martin má rád 
výzvy a aktivně vyhledává prostor pro zlepšení. Za inspirující spolupráci jej loni 
jeden z obchodních partnerů nominoval na ocenění Český Goodwill. 509 hlasů 
veřejnosti ho následně vyneslo bronzovou příčku v kategorii Osobnost. Martinovi 
jsme položili 7 otázek, které vám exkluzivně přinášíme na následujících stranách.

7 OTÁZEK  
PRO…
…Martina  
Pěničku,  
majitele firmy  
PENDA s.r.o.
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zálohování důležitých písemností. Na papíře bez problémů 

uchováte dokument stovku let, v elektronické podobě máme 

problém přečíst formáty dokumentů 15 let staré.

Co považujete za dosud největší úspěch Vaší firmy?

Je těžké označit jeden konkrétní úspěch jako ten největší. Každý 

rok se nám podařilo překonat 2-3 větší výzvy, a tím posílit naše 

postavení a povyrůst. S narůstající firmou pak narůstala velikost 

jednotlivých výzev.

Když o tom takto přemýšlím, tím největším úspěchem je to, že se 

nám stále daří hledat nové výzvy a prostory pro zlepšení, a vytvářet 

tak prostor pro úspěchy našich vlastních lidí, partnerů i zákazníků. 

Ve Vaší firmě, která má 35 zaměstnanců, se stále drží 

rodinná atmosféra. Není to ale jen atmosféra, Vaše firma 

je vskutku rodinnou firmou. Jaké je rozdělení vašich rolí 

a jak vám to společně funguje? 

Ano, TisknuLevne.cz je rodinnou firmou, dodnes stoprocentně 

drženou jejími zakladateli, třemi bratry a jejich otcem. Jako 

nejstarší z bratrů a prvotní zakladatel jsem stále na pozici 

ředitele. Nejmladší bratr Michal se stará o řádný chod logistiky 

a partnerské sítě. Prostřední bratr Radek ve firmě působil prvních 

10 let. Otec Václav je nyní 3 roky v důchodu, do firmy však denně 

dochází vypomáhat na zkrácený úvazek. 

Za to nejpodstatnější ale považuji udržovat principy rodinných 

vztahů se všemi našimi zaměstnanci. Na tom máme založeny 

naše hodnoty. Téměř všichni lidé v současném vedení začínali 

ve firmě na nejnižších pozicích skladníků a prodavačů. Do 

současných manažerských pozic postupně vyrostli s firmou díky 

osobnímu rozvoji. 

Velmi si vážíme a důsledně dbáme na naši unikátní firemní 

kulturu s důrazem na neustálý osobní rozvoj jednotlivců i týmů. 

Několikrát do roka se potkáváme i s rodinnými příslušníky na 

různých akcích. 

Jak vnímáte uzákonění statusu rodinných firem 

a související systém pobídek, které vláda zavádí?

Nemyslím si, že by bylo potřeba zvýhodňovat rodinné firmy na 

úkor ostatních firem na vládní úrovni. 

Jak vzpomínáte na účast v projektu Český Goodwill a na 

galavečer firmových oscarů? Co pro Vás ocenění Český 

Goodwill znamená?

Už pozvání do projektu pro mě bylo příjemným překvapení. 

A samotný galavečer pro mě byl velkou odměnou. Jsem moc rád, 

že někdo dokáže ocenit tvrdou práci poctivých podnikatelů. Pro 

mě osobně je toto ocenění dalším zdroje energie pro chvíle, kdy 

se něco nedaří. Děkuji za to.

Jakou velkou výzvu, na kterou se těšíte, máte letos před 

sebou?

Chceme především pokračovat ve zdravém růstu společnosti 

a rozvoji jednotlivých lidí ve společnosti. Aktuálně se chystáme 

přenést náš logistický model i na jiný sortiment. Dále nabízíme 

vybraným e-shopům využití našeho logistického zázemí. Vždy mě 

těší a rád pracuji na aktivitách, které pomáhají v rozvoji jedinců. 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

7 OTÁZEK PRO…

Martin Pěnička 
Martin vystudoval dopravní fakultu ČVUT v Praze, obor 

automatizace. V roce 2001 založil e-shop na doméně 

TisknuLevne.cz, ve kterém prodával náplně do tiskáren 

za výhodné ceny. Firma postupně rostla a nyní se může 

pochlubit 35 zaměstnanci, 4 vlastními kamennými 

prodejnami a 80 frančízovými partnery po celé ČR. Od roku 

2015 má firma vlastní logistický sklad o rozloze 1250 m2 

v Dobřejovicích u Prahy. Roční tržby přesahují 100 milionů 

korun.

Martin Pěnička je ženatý, má 2 děti. Ve volném čase se 

nejraději věnuje rodině, cestování a pobytu v přírodě.



44 / KPCG MAGAZÍN JARO 2020

KALENDÁRIUM 
T: red

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

Kalendář akcí

PROBÍHÁ: Firmové Oscary Český Goodwill 2020 
 

Nominace do 8. ročníku ocenění Český Goodwill jsou v plném proudu. Využijte této jedinečné příležitosti vyjádřit veřejné uznání 

podnikateli nebo firmě, kterých si vážíte. Nominovat letos lze znovu do čtyř základních kategorií: Tradice, Inovace, Partner 

a Made in Czechoslovakia. Všichni finalisté se navíc budou ucházet o přízeň veřejnosti v kategorii Osobnost Český Goodwill 2020. 

Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního formuláře do 30. června 2020.

Kdy? Kdykoli do 30. 6. 2020 24:00 hod Kde? online na www.cesky-goodwill.cz

22 / 04 / 2020 Konference: Digitální firma 
 

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti lidských zdrojů? Jak udělat z analogové firmy digitální? Co funguje a čemu je naopak lepší se 

obloukem vyhnout? O své zkušenosti se s vámi podělí sami členové rodiny Český Goodwill. Celodenní konference přinese dávku 

inspirace a praktických tipů.

Kdy? 22. 4. 2020 od 9,30 do 18,00 hod  Kde? Střední Čechy, bude upřesněno

27 / 05 / 2020 Leadership workshop: Přemluv koně 2.0 
 

Pro velký úspěch, který loni zaznamenal trénink vůdčích schopností „Přemluv koně“, jsme pro vás připravili pokračování. 

Workshop je vhodný pro úplné začátečníky, kteří dosud neměli ke kontaktu s koněm příležitost, i pro účastníky loňského kurzu, 

kteří se chtějí utvrdit v získaných dovednostech.

Zcela unikátní workshop „Přemluv koně“ vám pomůže najít a kultivovat v sobě zdroj, který z manažera dělá vůdce. Kůň vám 

ukáže, že k vedení kohokoliv je potřeba najít v sobě něco, kvůli čemu bude ostatním stát za to vás následovat. Kůň vám dá 

okamžitou zpětnou vazbu, jasně a jednoznačně. 

Kdy? 27. 5. 2020 Kde? Roudné u Českých Budějovic, Roudenská 2

NOVÝ TERMÍN BUDE  UPŘESNĚN

NOVÝ TERMÍN BUDE  UPŘESNĚN
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NOVINKA: MasterMind: Víc hlav víc ví  
 

MasterMind skupina je koncept P2P mentoringu (peer-to-peer neboli rovný s rovným), kdy členové skupiny společně řeší otázky 

či problémy jednotlivých účastníků. MasterMind skupina přináší koncentrovanou dávku znalostí, zkušeností a kontaktů, které 

mohou její členové čerpat. Podmínkou je ochota účastníků otevřeně sdílet a pomáhat si. 

 

Kdy? 23. 7. 2020 od 10,00 do 13,00 hod Kde? Bude upřesněno

18 / 06 / 2020 Exkurze do členských firem Morava 
 

Pro velký úspěch pokračujeme v představování a návštěvách členských firem rodiny Český Goodwill. Loni jsme poznali jihočeské 

nositele ocenění Tradice Český Goodwill – výrobce jedinečných žakárových látek KOLOVRAT ČM a přední českou potravinářskou 

společnost MADETA. Letos se vypravíme na Moravu. Přidejte se k nám a inspirujte se, jak úspěšně podnikají ocenění členové 

rodiny Český Goodwill. Podrobné informace již brzy na www.kpcg.club/events.   

Kdy? 18. 6. 2020 od 9,00 do 18,00 hod  Kde? Olomoucký/Zlínský kraj

22 / 07 / 2020 VI. setkání v červenci 
 

Už pošesté se členové KPCG a rodiny Český Goodwill neformálně setkají při tradiční letní akci, která je určená i pro rodinné 

příslušníky. Tentokrát vyrážím do Jihomoravského kraje prozkoumat místní krásy a vinařské umění. Druhý den navíc následuje 

setkání MasterMind skupiny (vizte více v samostatném boxu).

 

Kdy? 22. 7. 2020 od 14,00 do 22,00 hod Kde? Morava, vinný sklípek, bude upřesněno

NOVÝ TERMÍN BUDE  UPŘESNĚN
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LIFESTYLE 
T: red, F: Wikipedia.org; Česká televize; Panovnici.cz

Sám, jakoby ztracen, uprostřed bitevní vřavy hledí udivenýma očima 
na krveprolití kolem sebe. Právě u Lipan, v nedělním odpoledni 
30. května 1434, vstoupil poprvé na scénu velkých dějin dědic 
rozsáhlých statků v Čechách i na Moravě, který nedávno dovršil 
čtrnáct let. Podle soudobých představ vhodný věk pro první bitvu.

Panovník dvojího lidu  
a poslední opravdu  
český král
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23. dubna uplyne 600 let od narození jednoho 

z nejvýznamnějších králů, které České země měly, a jedna 

z největších postav našich dějin, Jiřího z Poděbrad, často 

zvaného prostě Jiřík. Jiřík pocházel z poděbradské linie 

šlechtického rodu pánů z Kunštátu. Tu založil jeho praděd Boček 

I. z Kunštátu, otcem byl Viktorín z Poděbrad, husitský velitel, 

který zemřel roku 1427 ve věku asi 24 let.

Jako čtrnáctiletý se zúčastnil pro české dějiny významné bitvy 

u Lipan na straně umírněných kališníků a katolíků. Jiřího 

z Poděbrad poznamenala tato bitva na celý život. Vojenskému 

řešení politických i náboženských sporů se snažil vyhýbat 

a raději volil diplomatické prostředky. Nicméně, když bylo třeba, 

neváhal použít sílu.

Správce zemský a král český
Jiřík byl hejtmanem Boleslavského kraje. V této době 

se sblížil s představitelem panského stavu Hynkem 

Ptáčkem z Pirkenštejna, po jehož smrti převzal vedení celého 

panského seskupení a zaujal vůdčí postavení v kališnickém 

táboře. Mezitím se znovu aktivovala katolická opozice. Jiřík 

vytušil nebezpečí, proto v roce 1448 přepadl Prahu a zmocnil se jí.

V roce 1452 v duchu programu namířeného proti radikálním 

husitům, kteří byli poraženi v již zmíněné bitvě u Lipan, 

dobyl Tábor, čímž významně oslabil tábority jako politickou 

a náboženskou skupinu. Zemským sněmem byl zvolen 

zemským správcem a pokoušel se o obnovu českého království, 

rozvráceného husitskou revolucí.

Pro Jiřího z Poděbrad bylo nejlepším politickým řešením 

uznání Ladislava Pohrobka českým králem. Od císaře získal 

díky obratné diplomacii uznání svého titulu zemského správce. 

Ve Vídni se setkal s Ladislavem Pohrobkem a dohodl se s ním na 

podmínkách jeho přijetí za krále. Ladislav byl tedy 28. října 1453 

korunován českým králem, byl však nezletilý, čímž si Jiřík 

udržel výkonnou moc a nadále se snažil udržovat rovnováhu 

mezi kališnickým a katolickým panstvem a částečně obnovovat 

královský majetek.

Proti svým odpůrcům neváhal použít hrubé síly, ať už se jednalo 

o saská knížata v severozápadních Čechách, nebo o radikálního 

husitu Jana Koldu z Žampachu. Své mocnější odpůrce z řad 

Rožmberků a Šternberků obdařoval významnými úřady, čímž je 

zároveň odsouval do politického pozadí. 

Roku 1457 náhle zemřel Ladislav Pohrobek. Dnes již víme, 

že trpěl vzácnou formou leukémie, v té době ovšem byl 

mnoha knížaty označován za vraha (traviče) právě Jiřík, 

který následně převzal roli českého krále. Zpočátku se sice 

zdálo, že jím bude zvolen některý z příslušníků panovnických 

dynastií, např. císař Fridrich III. Habsburský, polský 

král Kazimír IV. Jagellonský nebo saský vévoda Vilém III. 

Saský, 2. března 1458 byl ale českým sněmem na Staroměstské 

radnici zvolen Jiří z Poděbrad.

Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že si 

česká utrakvistická (kališnická) šlechta přála zachovat dosud 

platné výdobytky husitské revoluce, to znamená především 

přijímání pod obojí. Proto musela do svého čela postavit 

„husitského krále“. Za pomoci úplatků a slibů, a také výhrůžek 

a nátlaku, dosáhl Jiřík toho, že mu své hlasy dalo také české 

katolické panstvo. Jiříkova zvolení se však nezúčastnili zástupci 

vedlejších (katolických) zemí Koruny české. Nezískal podporu 

ani od moravských katolíků. 

Nový král dodržoval basilejská kompaktáta - výsledek ujednání 

mezi basilejským koncilem a zástupci husitských Čech 

a Moravy, která se konala v letech 1433 až 1435 a byla potvrzena 

v Basileji v červenci roku 1436. Jejich nejdůležitějším 

bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro 

všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve. Zároveň 

se snažil o poklidné soužití většinového kališnického 

obyvatelstva s katolickou menšinou. Dokonce obě jeho 

manželky, Kunhuta  i Johana, pocházely z katolických rodů. 

Místo narození a matka neznámá 
Zatímco o mužské linii rodu toho víme dost, Jiřího matka 

je neznámá. O místě narození Jiříka se vedou spory, 

variant je mnoho od Poděbrad přes Bouzov, Hořovice až po 

hrady Litice, Kunštát a další. Toho v budoucnosti využívali 

jeho političtí rivalové, kteří ho označovali mimo jiné za 

neurozeného parchanta (nemanželského syna).



48 / KPCG MAGAZÍN JARO 2020

V předvečer své korunovace se tajně zavázal papežským 

legátům zachovat poslušnost papeži a pronásledovat kacíře. 

Zatímco římská kurie si tuto přísahu vykládala jako Jiříkovo 

odvrácení se od kalicha, Jiřík sám závazek neinterpretoval 

jako slib pronásledování kališníků, které považoval za součást 

římské církve, ale členů vznikající Jednoty bratrské, proti které 

skutečně razantně zasáhl. Své přijetí za krále mimo Čechy si 

byl nucen zajistit uspořádáním vojenské výpravy. Vpádem do 

Rakous pak přinutil Albrechta VI. Habsburského vzdát se nároků 

na Moravu. Slezsko a obojí Lužice uznaly Jiřího z Poděbrad až 

v letech 1459-60.

Jiřík si díky svým diplomatickým dovednostem získal přízeň 

císaře Fridricha III., který mu roku 1459 v Brně udělil v léno české 

země a pravděpodobně mu také potvrdil kurfiřtskou hodnost 

a výsady českého království. V následujících letech král 

císaři několikrát pomohl jak v Rakousích, tak v říši. To ovšem 

znamenalo konec jeho přátelství s Matyášem Korvínem, kterému 

pomohl na uherský trůn a provdal za něj svoji dceru Kateřinu 

(Kunhutu).

Nenaplněný sen o Evropské unii
Jiří předvídal, že dojde ke střetu s papežem a rozhodl se zajistit 

si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci. 

Jeho poradce, humanista Antonio Marini z Grenoblu, inspiroval 

krále již během roku 1462 k vytvoření projektu Všeobecné 

mírové organizace – tzv. „Smlouva o nastolení míru v celém 

křesťanstvu“, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru 
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na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se 

a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem.

Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům a vyhnat je 

z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, 

uspořádané do větších celků, po jednom hlasu, přičemž se 

počítalo s vůdčí rolí Francie. Naopak o papeži návrh takřka 

nehovořil a přiznával mu jen malé pravomoci. Což, jak se 

ukázalo, byl budoucí kámen úrazu.

Marini byl vyslán na tajné misi po evropských dvorech – 

během dvou let opakovaně navštívil řadu států. Ovšem 

pouze u německých knížat, polského a francouzského krále 

našel plán příznivý ohlas. Benátčané odmítli dělat cokoli 

bez papeže, Korvín byl uplacen papežskými subsidiemi 

a Burgundsko tíhlo k nepřátelství s Francií, proto zaujalo 

k věci chladný postoj. Ani tajné poselstvo, určené zvlášť pro 

Francii, nedokázalo překonat mistrovské intriky a tlak kuriální 

diplomacie. Ludvík XI. souhlasil pouze s dvoustrannou smlouvou 

o přátelství. Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající 

myšlenka vytvoření středověkého „společenství národů“ (obdoba 

dnešní EU) nakonec nenašla pochopení a Jiříkovo úsilí bylo tedy 

neúspěšné. 

Král se nevzdal svých snah o odvrácení hrozící diplomatické 

a hospodářské izolace království. Aby čelil špatné (kacířské) 

pověsti Čechů v zahraničí, rozhodl se vyslat na cestu po 

Evropě další výpravu. Tentokrát veřejnou a s patřičnou slávou 

a nemalým finančním zabezpečením – obdoba dnešních 

propagačních roadshow. Složena byla z českých i německých 

rytířů, katolíků i kališníků. Ta za dva roky navštívila 

nejvýznamnější dvory vč. Londýna nebo Portugalska, kde 

došla na tehdejší konce světa (pobřeží Atlantiku). Odtud 

pochází inspirace pro dílo Aloise Jiráska „Z Čech až na konec 

světa“.

Hořký konec člověka postavy krátké, těla 
čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, 
mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale 
jinak muž spravedlivý a šlechetný
Dále se prohlubující nepřátelství mezi králem a papežem 

povzbudilo k odporu nespokojené české katolické panstvo 

23. 4. 1420 narozen na neznámém místě

22. března 1471 umírá v 51 letech, vládu přebírají 
Jagellonci

30. 5. 1434 bitva u Lipan

1436 basilejská kompaktáta uznávají přijímání 
z kalicha

1448 představitelem kališníků, zmocňuje se Prahy

1452 dobývá Tábor a stává se zemským správcem

28. 10. 1453 českým králem korunován nezletilý 
Ladislav Pohrobek, Jiřík zůstává zemským 

správcem a faktickým vládcem země

1457 Ladislav umírá a Jiřík se stává českým králem

1459 císař Fridrich III. uděluje J. z Poděbrad léno 
České země a jeho zeť Matyáš Korvín se stává jeho 

rivalem

1462 zahajuje vyjednávání o založení mírové 
organizace křesťanských panovníků (předloha EU)

1463 Vratislav vyhlašuje válku králi a 1464 papež 
Pius II. předvolává krále před církevní soud

1465 po neúspěchu se založením mírového hnutí 
vypravil velkolepou propagační jízdu po evropských 

dvorech

1466 uvržen do klatby papežem Pavlem II., který 
rovněž vyhlásil křížovou válku, do boje vyráží 

uherský král Matyáš Korvín

1469 i když po svém zajetí Korvín slibuje Jiříkovi 
mír, nechává se v Olomouci zvolit českým králem
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a města. V roce 1463 vyhlásila králi válku Vratislav, hlavní město 

Slezska (dnešní Wroclaw). Papež Pius II. pak v roce 1464 povolal 

Jiřího z Poděbrad před církevní soud a znovu tak učinil 

papež Pavel II. v následujícím roce, kdy se proti Jiřímu na domácí 

půdě zformovala Jednota zelenohorská, vedená Jiříkovým 

bývalým švagrem Zdeňkem ze Šternberka. Roku 1466 uvrhl 

papež českého krále jako kacíře do klatby a vyhlásil proti 

němu křížovou výpravu. Formálně byl Jiřík zbaven majetku 

i trůnu. 

Této příležitosti využil ctižádostivý uherský král Matyáš Korvín 

a postavil se do čela výpravy. Jeho zprvu úspěšný útok byl 

odražen nedaleko Vilémova v Železných horách. Zajatý Matyáš 

v rozpadlé chatrči Jiříkovi ustoupil a slíbil, že od dalšího boje 

upustí. Po svém propuštění se však nechal katolickou šlechtou 

zvolit roku 1469 v Olomouci za českého krále. Matyášova volba 

byla nadšeně přijata nejen moravskými pány, ale i pány Slezska 

a obou Lužic. 

Jiříkovi tak zůstala vláda pouze nad kališnickými Čechami. 

Chápal, že se mu nepodaří udržet královskou korunu pro 

rod Poděbradů, a nabídl ji spřízněným polským Jagelloncům. 

Krátce nato, 22. března 1471, v jedenapadesáti letech zemřel 

na celkové selhání obézního organismu, vyčerpaného stresem 

z předešlých let, a pravděpodobný tumor jater. Skelet jeho těla 

byl pohřben v královské katolické hrobce v chrámu sv. Víta 

a vnitřnosti v hrobce kališnického Týnského chrámu, i po smrti 

tak zůstal králem dvojího lidu. 
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