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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

Než jsem se pustila do psaní tohoto úvodníku, dívala jsem se
na svá slova z předchozího vydání Magazínu KPCG. A bylo až
mrazivé, jak se má předpověď naplnila. Nesl název: Ticho a klid…
před bouří. Bouře jsme se skutečně v posledním kvartálu dočkali.
Byť pro každého má svou specifickou podobu, hlavním pojítkem
je lockdown.

Přestože se vláda snaží tvářit, že se vlastně o žádný lockdown
nejedná (čtete: nic vám platit nebudeme, protože jsme nic
nezpůsobili, potažmo: za všechno si můžete sami), dopad
současných zákazů prostupuje nekompromisně celou
ekonomikou, celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem,
a těmto změnám se musíme flexibilně přizpůsobovat všichni,
bez výjimky.
k tomu přispěje i toto speciální vydání Magazínu KPCG, které
Výjimkou pochopitelně není ani projekt Český Goodwill, který se

právě držíte v ruce. Je jiné. Bez titulky, bez rozhovorů. I tak

ocitl v bezprecedentní situaci. Ještě se za celých osm let, co jej

přináší to podstatné. Na následujících stránkách se dočtete

pořádáme, nestalo, že by byl zahájen nový ročník bez toho, aniž

povzbudivá slova partnerů a ambasadorů projektu, i informace

byl uzavřen ten předchozí. Ještě se nestalo, že by galavečer, který

o klubu a našich společných aktivitách v rámci Klubu Partner

je vyvrcholením každého ročníku a opravdovou třešinkou na

Český Goodwill (KPCG), což je platforma, kterou můžete

dortu, neproběhl v řádném termínu ve druhé polovině října.

jako členové rodiny Český Goodwill (za které s respektem
považujeme všechny finalisty projektu napříč ročníky) využívat

Ano, za standardních okolností byste v tuto chvíli už přesně

pro další rozvoj vašeho odpovědného podnikání.

věděli, co skutečně znamená Český Goodwill. Znali byste
finalisty aktuálního ročníku osobně, stejně jako lidi, kteří se na

Je to taková malá ochutnávka, která vám – věřím – potvrdí,

realizaci projektu podílejí. A v neposlední řadě bychom všichni

že je fajn být součástí rodiny Český Goodwill a budete se o to

znali jména nových držitelů firmových oscarů!

víc těšit na předávání firmových oscarů 21. ledna 2021. A jako
vždy, všechno zlé je pro něco dobré. I když letošní finalisté mají

Také byste v tuto chvíli otevírali 20. číslo Magazínu KPCG

složitou situaci v tom, že si na své okamžiky slávy musí počkat

nabité fotografiemi a útržky z hvězdného galavečeru, kterými

o něco déle, na druhou stranu jako jediní budou privilegovaní

byste si oživili vaše krásné vzpomínky a připomněli emoce

v tom, že na ně v příštím roce čekají galavečery hned dva!

z onoho památného setkání. Byl by – standardně – minimálně
dvojnásobné tloušťky a už byste si v něm, mimo jiné, mohli

Přeji Vám tedy pevné zdraví, a ještě pevnější nervy. Užijte si

přečíst první rozhovory s podnikateli, kterých si lidé váží,

závěr letošního turbulentního roku v klidu a načerpejte síly

oceněnými v 8. ročníku projektu Český Goodwill 2020. Možná by

do toho příštího, který jistě chystá radostnější výzvy. Rok 2021

byl jeden z nich právě s Vámi…

zahájíme velkolepě předáváním firmových ocarů! Těším se na
Vás!!

Ovšem, letos nic není tak, jak jsme byli zvyklí. A všichni se těmto
změnám snažíme přizpůsobit, jak nejlépe umíme. Nepochybuji

Lenka Hlavatá

o tom, že to zvládnete. Že to společně zvládneme. A věřím, že

managing partner HPCG
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KPCG: OHLÉDNUTÍ
T: red / F: archiv HPCG

Moravské
setkání
KPCG

Tradice letních setkání členů KPCG a rodiny Český
Goodwill zůstala letos neporušena! Pošesté jsme
se tak setkali v hojném počtu a užili si de facto 3v1.
Na VI. letní setkání KPCG jsme vyrazili na Moravu
a navštívili naše místní členské firmy.

Exkurzi jsme zahájili u držitele bronzového firmového oscara

všechny zajistila skvělé občerstvení z produkce místních farmářů.

v kategorii Made in Czechoslovakia ČG2019, výrobce garážových

Příjemná atmosféra v podnětném prostředí přímo vybízela

vrat LOMAX & Co. Její ředitel a spolumajitel Miroslav Kubík nám

k navazování nových přátelství a prohlubování přátelství mezi

nejprve představil podnikatelský příběh, od doslova garážových

členy rodiny Český Goodwill, takže se o sobě řadu nových věcí

začátků firmy, až po její současnou pozici na špičce ve svém

dozvěděli i ti, co už se na platformě KPCG setkávají dlouhá léta.

oboru, která dodává klientům nejen v Česku a na Slovensku.
Následovala prohlídka výrobního závodu v Bořeticích, kde vzniká

MasterMind skupina

stěžejní produkt z širokého portfolia firmy, sekční garážová vrata.

Většina hostů Letního setkání KPCG se zúčastnila také
podnikatelské diskuse v rámci premiérové MasterMind

V odpoledních hodinách následovala návštěva rodinného

skupiny, která následovala hned druhý den. Ve světle zážitků

Vinařství Šamšula v Čejkovicích, kterou nás provedl osobně

z předchozího dne bylo setkání velmi otevřené a do diskuse se

Jakub Šamšula, držitel ocenění Český Goodwill z roku 2018.

aktivně zapojili všichni účastníci. Vznikl tak inspirativní mix

Jakub začínal v roce 2004 jako klasický malý vinař, který dělal

různorodých podnikatelských i osobních zkušeností, z něhož

pár litrů sudového vína v malém sklípku po dědovi. Specializuje

pro sebe mohl čerpat opravdu každý.

se na pár odrůd, které přetváří na víno, které se dnes pyšní celou
řadou prestižních cen. Jakub nás zavedl do rodinných sklípků

„Měli jsme opravdu hojnou pozitivní zpětnou vazbu na celou

i na své vinice a podělil se o celou řadu detailů, které zaujaly

dvojdenní akci, včetně úplně první MasterMind skupiny v rámci

i zkušené vinaře.

KPCG,“ řekla s potěšením ředitelka HPCG Lenka Hlavatá,
která byla pořadatelem. ‚Nejhorší‘ poznatek, který si podle ní

Náročný den jsme zakončili praktickou ukázkou, řízenou

účastníci ze závěrečné diskuse odnesli, bylo: „Děláme to u nás

degustací. Velký dík patří také Jakubově ženě Markétě, která pro

(ve firmě) opravdu dobře“. „A co víc si přát?“ uzavřela Hlavatá.

6 / KPCG MAGAZÍN PODZIM/ZIMA 2020

KPCG: OHLÉDNUTÍ
T: red / F: archiv HPCG

Zasedání
poroty Český
Goodwill 2020
Z důvodu zpřísněných antikoronavirových opatření se zasedání

V úterý 15. září se konalo zasedání
odborné poroty Český Goodwill 2020.
Poosmé se porotci z řad partnerů
a ambasadorů projektu Český Goodwill
sešli pod dohledem auditora, přední
certifikační společnosti TÜV SÜD
Czech, aby zvolili letošní laureáty
firmových oscarů.

konalo netradičně pod širým nebem. Organizátoři flexibilně
zajistili zahrádku restaurace Toro Negro na Staroměstském

symbolické firmové ocary,“ zhodnotila Hlavatá a dodala: „Je

náměstí, přímo naproti orloji. „Jednak jsme nechtěli, aby se naši

ale vidět, že všichni porotci jsou naladěni na podobnou notu

milí porotci museli dlouhé hodiny dusit v rouškách, a jednak

a vyznávají hodnoty, na kterých projekt Český Goodwill stojí.“

jsme tím podpořili našeho partnera, společnost K.V.P. Gastro,
která je dlouholetým osvědčeným dodavatelem cateringu na
akce Český Goodwill,“ uvedla k rozhodnutí Lenka Hlavatá.

Čerstvý vzduch prospěl, a tak se volbu – jakkoli, tak jako
každý rok, provázenou vášnivou diskusí – podařilo úspěšně
finalizovat v plánovaném rámci čtyř hodin. „S výsledkem jsme
byli všichni spokojeni. Samozřejmě, je vždycky složité z tak
krásných příběhů, se kterými se setkáváme v rámci ocenění
Český Goodwill, vybrat jen několik málo, kterým budou předány
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AKTUÁLNĚ: PRŮZKUM HPCG 2020
T: red

Jak krize
ovlivnila
české
firmy?

HPCG každoročně v září pořádá pravidelný průzkum
mezi přibližně 500 českými podnikateli, kde se ptá na
aktuální i dlouhodobá strategická témata. Klíčovým
tématem letošního průzkumu samozřejmě bylo
vnímání aktuální krize, jejímž spouštěčem byl virus
SASRS-CoV-2. Výsledky průzkumu vám exkluzivně
přinášíme na následujících řádcích.
Samotnou délku krize odhaduje téměř polovina dotázaných
(48 %) podnikatelů přibližně na 2 roky, pak očekává opětovný

Pouze 4 % dotázaných firem uvedla, že krizi na svém podnikání

ekonomický růst. Druhou nejpočetnější skupinou jsou

nijak nepociťuje a vše je jako dřív. Příjemným zjištěním je

respondenti, kteří se domnívají, že krize bude dlouhodobější

odpověď dvou pětin firem, že jim krize pomohla, a naprosté

a potrvá 2-5 let, uvedla jich to pětina. 8 % dotázaných se obává,

většině z nich neustále rostou tržby. Na druhé straně, 32 %

že krize bude dokonce delší než 5 let, a 4 % si pak myslí, že bude

respondentů krizi pociťuje negativně, ale neobává se úplného

krize natolik zásadní, že její následky budou doznívat dokonce

krachu. Hůř je na tom 8 % respondentů, na jejichž podnikání má

více jak 10 let. Mezi největší optimisty patří 8 % respondentů,

krize skutečně drastické dopady. Zbývajících 16 % dotázaných

kteří věří, že krize do jednoho roku odezní. Zhruba osmina

uvádí, že krize jejich firmy zasáhla relativně okrajově, a tržby

respondentů si netroufá další vývoj předjímat.

klesly jen mírně.

12
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32

Jak pociťujete
ve Vašem podnikání
současnou ekonomickou
krizi, způsobenou
restrikcemi proti
šíření COVID-19?

4

40

8

Jak dlouho
podle Vás
současná krize
potrvá?

20

48

16

Krize nám pomohla a rosteme
Krize nás nezasáhla v podsatě vůbec
Krize má na nás velmi negativní dopady
Krize nás zasáhla relativně okrajově
Krize nás velmi zasáhla, ale ustojíme to
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Méně než 1 rok
Přibližně 2 roky
Více jak 2 roky a méně než 5 let
Více jak 5 let
Více jak 10 let
Nevím

AKTUÁLNĚ: PRŮZKUM HPCG 2020

Většina respondentů se dále domnívá, že aktuální krize bude

přidanou hodnotu, postupně zaniknou, resp. budou převzaty

mít horší ekonomické dopady, než ta předchozí z roku 2008,

jinými. Nezaměstnanost bude v příštích letech velmi vysoká,

ale zároveň se neobává přehnaně negativních dopadů. 28 %

stejně jako inflace, což povede k řadě občanských nepokojů,

dotázaných podnikatelů si myslí, že důsledky krize budou

někteří respondenti se dokonce obávají i celospolečenských

přibližně srovnatelné s tou minulou tzv. hypotéční (r. 2008).

změn vč. změn politických a ekonomických systémů a s tím

Stejný počet představitelů českých firem nedokáže s ohledem na

souvisejících válečných konfliktů. 8 % z dotázaných neumí

komplexnost celé problematiky dopady krize predikovat.

socio-ekonomické dopady vůbec odhadnout.

8
28

28

16

Jaké podle Vás
bude mít současná
krize ekonomické
následky?

Jaké podle Vás
bude mít krize
socio-ekonomické
dopady?

36

44
Jako minulá krize z roku 2008
Větší než minulá krize (2008), ale nebude
to tak hrozné, jak si někteří myslí
Neumím odhadnout

40 % podnikatelů si myslí, že jde jen o krátkodobý efekt, svět

40

Jde jen o krátkodobý efekt, svět poběží dál,
jako tomu bylo dřív
Určitě se změní struktura obchodních ﬁrem,
naprosto dominantní bude e-commerce
Zcela zásadně, svět, jak ho známe, se zcela
změní
Nevím

poběží dál, jako tomu bylo dřív. Jen si možná více zvykneme
na komunikaci na dálku, ať už jde o pracovní schůzky nebo
školní přednášky. Oproti tomu více jak třetina z respondentů
(36 %) se domnívá, že krize bude mít dopady na změnu
struktury obchodních firem, klasické kamenné prodejny se
významně omezí a naprosto dominantní bude e-commerce.

Průzkum HPCG obsahoval řadu
další témat, více se můžete

16 % dotázaných se dokonce domnívá, že dopady krize budou

dočíst na našem Blogu na webu

zcela zásadní. Svět, jak ho známe, se zcela změní. Lidé budou

www.iso-consulting.cz/blog, kde

mnohem méně cestovat, centra velkých měst se vylidní, retail

mimo jiné zjistíte, do čeho čeští

bude už téměř výhradně online, řada firem zkrachuje a mnoho
zaměstnanců bude pracovat už výhradně jen z domova, místo

podnikatelé investují v době
krize a jaký vliv má krize na
digitalizaci českých firem.

kanceláří budou společenské huby. Firmy, které nemají vysokou
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ZDRAVICE PARTNERŮ
F: archiv partneři a HPCG

Uvidíme se v lednu!
Přestože je současná doba složitá a dopady pocítil i letošní ročník
firmových oscarů, nevzdáváme se a všichni hledíme vstříc světlým
zítřkům. Doufáme, že se uvidíme už v avizovaném termínu 21. 1. 2021,
a to se i všemi finalisty 8. ročníku ocenění Český Goodwill 2020.
Že je krásné být součástí rodiny Český Goodwill a máte se na co těšit,
dokládají následující slova vážených partnerů projektu.
Upřímně řečeno – je to dost těžký úkol. Zvláště ve dnech, kdy
jsme denně bombardováni stále horšími a temnějšími výhledy na
postupné zastavování ekonomiky a vlastně všech dosud běžných
životních rituálů. Jak v této době najít světlo na konci tunelu?

Ale něco mě přece jenom napadá. To něco je o nových začátcích
a změnách, které nutně přijdou a do určité míry posunou
současné vidění světa jinam – tedy já jako optimista věřím, že
správným směrem. Nejspíš nás čeká doba, kdy si bude většina
lidí více vážit samotného života a zdraví, a to jak svého, tak
i svých nejbližších. To v podstatě jenom akceleruje postoj dnešní
generace „Z“, která má úplně jiné priority, než měly mnohé
generace před nimi.

Tím se ale zároveň otevřou zajímavé příležitosti, jak na nově

Oleg Spružina,
CEO, TÜV SÜD Czech

uspořádaném trhu uspět. Myslím, že tím novým mottem by
mohlo být slovo PROSPĚCH namísto dosavadního standardního
slova ÚSPĚCH. Prostě, že úspěšnými budou ti, kdo budou
přinášet prospěch ostatním. A je zajímavé, že v rámci Českého

Vážené dámy a vážení pánové,

Goodwillu je vlastně tato tendence vidět již několik let. Takže

Byl jsem vyzván, abych se v dnešní době pokusil najít nějaká

jdeme správným směrem. A snad jsme tak i lépe připraveni na

slova vzpruhy pro podnikatele a obecně aktivní lidi, kteří

dobu, která právě skrytě přichází s rouškou na ústech...

jsou dlouhodobě osloveni myšlenkou Goodwillu. Tedy toho
českého Goodwillu, který je reprezentován již 8. rokem dvojicí

Nevím, jestli vám zrovna tato slova pomohou, ale ve chvíli, kdy

neuvěřitelně aktivních a činorodých lidí, jakými jsou manželé

aktuální vývoj kolem nás nejsme schopni ovlivnit, je lépe být

Lenka a Petr Hlavatí. Toho Goodwillu, který nám za běžných

vědomým optimistou a očekávat dobrý konec a nový začátek,

okolností umožňoval několikrát do roka se sejít a debatovat

než černými brýlemi depresí vyhlížet jenom to špatné. Takže –

o vývoji podnikatelského prostředí. A na podzim ocenit

držme si palce, roušky a klobouky – po sešupu dolů povede cesta

výjimečné projekty a zásluhy.

zase vzhůru.
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ZDRAVICE PARTNERŮ

Zabezpečené sledování
zkoušek v reálném čase
Vzdálený dohled na zkoušky prostřednictvím kamerového
systému ve Zkušebním centru bezpečnosti a elektroniky
v Bezděčíně a v Emisní laboratoři v Roztokách
Víceúrovňová autentizace přístupu zákazníka
včetně dvoufaktorového ověření
Zabezpečený přístup na straně laboratoře
Proškolení zaměstnanci
Šifrovaný přenos, časově vymezený
Logování všech přístupů
Zajištění ochrany osobních údajů
Více informací na www.tuvsud.com/cz
Úspora času i nákladů při
zachování plného dohledu

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4
Telefon 844 888 783 info.cz@tuvsud.com www.tuvsud.com/cz
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ZDRAVICE PARTNERŮ

Petr Sedláček,
Account Director, X Production s.r.o.

Český Goodwill se opozdí

Stanislava Dufková,
moderátorka, ambasadorka projektu

Je to poprvé za 8 let ocenění, co se slavnostní galavečer přesunul
mimo původní termín. Finalisté zůstávají v nejistotě až do ledna
2021. Kdyby to tak byla jediná nejistota dneška, že?

Vážení přátelé,
pěkně Vás všechny zdravím. Všichni máme své jistoty.

Tento sloupek píšu v době, kterou to slovo vystihuje dokonale.

Zarazíme se a najednou jsme nejistí, když některé z nich

Nejistota. Na konci týdne už neplatí to, co bylo řečeno v pondělí,

neplatí. Samozřejmě víme, že bohužel některé souvislosti jsou

a nejednu firmu trápí obavy z blízké budoucnosti. Má smysl za

neovlivnitelné. Přesto nám to je líto. Za ta léta se pro mne

takových podmínek vyhlížet vyhlášení vítězů?

takovou jistotou stalo i vyhlášení cen Český Goodwill pro ty, kteří
si je zaslouží svou činností, charakterem i odvahou. Vždy jsem

Já myslím, že má. Oč těžší je současná doba, o to důležitější

doufala, že v porotě opět zasednu a už předem jsem se těšila na

je připomínat si to pozitivní. Úspěchy, které jsou výsledkem

naše dohadování a pak sčítání hlasů pro jednotlivé kandidáty.

dlouhodobé mravenčí práce a rodily se postupně. Takovým

Tento rok jsem tedy vše zažila a zase jsem si říkala, že všichni

nominace na Český Goodwill bezesporu je. Důvěra a respekt se

nominovaní jsou tací, jací mají být, a že je těžké z nich vybrat

získávají pomalu a snadno se ztrácí.

ty nejlepší, ale že se to podařilo. A jelikož bez naděje se přece
nedá žít, jaký by to byl život, tak věřím, že vyhlášení výsledků za

Chci nám všem popřát nejen hodně síly, ale také to, abychom

letošek bude příští rok opět se vší parádou. Přeji Vám jen dobré

si zachovali optimismus. Počkejme si na výsledky třeba se

zprávy. Hodně štěstí nám všem. Ať nás nikdo neklame a hlavně

skleničkou vína v ruce. Nezapomínejme se těšit z dobrých věcí.

nezklame.

Uvidíme se v lednu.
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V současné době dostává odpovědnost ještě další, dříve ne tolik
akcentovaný rozměr. Stává se nutností v našem každodenním
životě, aby každý jeden z nás dokázal čelit turbulentnímu vývoji
situace v celé společnosti. Chápeme tak nutnost vybočit ze
zajetých kolejí a například tradiční Galavečer s vyhlášením cen
v kategoriích Tradice, Inovace, Partner i Made in Czechoslovakia
posunout na začátek příštího roku.

Martin Palička,
CEO & Chairman of the Board,
Etnetera Group

Jako dlouholetý partner projektu této změny nelituji, naopak
se na finále 8. ročníku o to více těším. Český Goodwill si totiž
zaslouží plnou pozornost veřejnosti tak, aby své poslání dokázal
znovu artikulovat nahlas, bez jakýchkoliv omezení. Vždyť

Vážení finalisté ocenění Český Goodwill
2020,

všichni věříme, že odpovědnost se vyplácí. Pro ročník 2020 to
myslím platí dvojnásob.

s velkým zájmem každý rok sleduji, jak se téma odpovědnosti
českých firem stále více dostává do popředí byznysových

Přeji Vám všem hodně zdraví a těším se na náš společný vstup

rozhovorů a jak přibývá těch, kterým na odpovědnosti v byznyse

do roku 2021.

opravdu záleží. Jste to právě Vy, finalisté letošního ročníku Český
Goodwill, kteří jste i přes velmi obtížné podmínky na současném
trhu zasaženého mnoha omezeními z důvodu pandemie
covid 19, dokázali svou odpovědnost nejen demonstrovat, ale
především žít. Vaše okolí si Vás proto váží.
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Co si přát v této divné době? Buďme negativní. Buďme pozitivní.
Těšme se na společné setkání, na sklenku vína, na milou
atmosféru, žijme každým okamžikem....

Že to není letos? Nevadí. Vše má svůj čas.

Děkuji vám, že jste. Děkuji, že budete i nadále.

Miroslav Krištof,
jednatel, LORIKA CZ s.r.o.

Zdravím z Olomouce všechny letošní
finalisty, partnery a přátele Českého
Goodwillu
Žijeme nyní ve zvláštní době. V čase pandemie, strachu, umírání,
nejasné budoucnosti.

Bible v knize Kazatel říká: “Vše má svou chvíli, každá věc pod
nebem má svůj čas....je čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se
a čas tancovat...”

Gabriela Slováková,
ředitelka Věznice Kuřim, ambasadorka
projektu

Ze zkušenosti vím, že tato moudrá slova jsou platná jak pro náš
osobní život, tak i pro oblast podnikání.

Zastavte se na chvíli u vašich firem, obchodů, výrob, digitálních

Vážené finalistky a finalisté ocenění pro
firmy, kterých si lidé váží,

transformací, lidských zdrojů. Podívejte se zpět, co jste dokázali,

myslím, že samotná nominace je poděkováním od vašich

co jste vybudovali, komu jste pomohli, pro koho jste byli a jste

blízkých, klientů či obchodních parterů. Ocenění Český Goodwill

prospěšní. V naší zemi, která sice patří mezi nejlepší místa pro

vnímám jako výrazné povzbuzení slušných podnikatelů, kterým

žití, ale lidé vás tady stále potřebují.

není okolí lhostejné. Věřím, že se brzy budeme moci setkat
osobně a společně úspěchy oslavit. Protazím zůstaňte negativní
a optimističtí. Viru zmar!
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Tvoříme
digitální svět
s našimi klienty.
Společně.
#kreativita #technologie #data

etnetera
motion

etnetera

etnetera
activate
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ČESKÝ GOODWILL: GALAVEČERY 13–19
T: red / F: archiv HPCG

Nekonečný
8. ročník

Koronakrize bohužel zasáhla i dění v rámci akcí
Český Goodwill a řada z nich musela být letos
zrušena nebo přeložena do online světa. Tou
nejvýznamnější je galavečer Český Goodwill 2020,
v jehož průběhu jsou udíleny firmové oscary,
a jedná se o tradiční vrchol každého ročníku.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci byl galavečer

novináře J. Kmenty. Umožní-li to kapacita, můžete se těšit do

poprvé v historii přeložen z plánovaného říjnového termínu.

legendárního pražského klubu Rock Café, v opačném případě

Pokud vše dopadne dle nového plánu, tak se předávání

budete s předstihem informování o náhradním místě konání

firmových oscarů uskuteční 21. 1. 2021 společně s každoročním

s větší kapacitou.

výročním setkáním členů rodiny Český Goodwill. Součástí
bude mimo jiné divadelní představení Boss Babiš, které

Abyste si čekání na 8. galavečer zkrátili a zároveň se ještě více

vzniklo na základě stejnojmenné knihy investigativního

těšili, přinášíme alespoň malou fotogalerii z předešlých ročníků…

2013
Prémiérový ročník Český Goodwill 2013 se
završil za účasti přibližně 50 hostů v kopuli
patřící ČNOPK nad večerním Václavským
náměstím. Předáno bylo prvních 5 firmových
oscarů, tehdy ještě ve formě diplomu.
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ČESKÝ GOODWILL: GALAVEČERY 13–19

2014
Přibližně 120 hostů druhého galavečera Český
Goodwill 2014 hostila Dopravní hala Národního
technického muzea v Praze. Ocenění si přebralo
15 finalistů a firmové oscary již získaly podobu
tradiční křišťálové vázy. Nad celým ročníkem
poprvé dohlížela certifikační autorita TÜV SÜD
Czech, která je od té doby tradičním partnerem.

2015
Třetí ročník se uzavřel v prostorách
Břevnovského kláštera, jehož Tereziánský sál
zaplnilo do posledního místa přibližně 200 hostů.
Poprvé zazněly fanfáry v podání Žesťového
kvinteta Hudby Hradní stráže a PČR. Uděleno
bylo 18 firmových oscarů a na dobročinné účely
vydražena raketa Tomáše Berdycha.
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ČESKÝ GOODWILL: GALAVEČERY 13–19

2016
Muzeum české hudby bylo místem konání
čtvrtého galavečera, který hostil přes 200 hostů,
Hudba Hradní stráže zahrála song Mission
Impossible, vydražen byl kalendář ČG 2017
a rozdáno 12 firmových oscarů.

2017
Páté narozeniny Český Goodwill oslavil
v prostorách kongresového centra ČNB a vrcholem
večera byl velký koncert Hudby Hradní stráže
a PČR. Mimo jiné zazněla Vltava od Bedřicha
Smetany, nebo Dvořákova Novosvětská. Předáno
bylo 16 firmových oscarů a sněden dvacetikilový
dort, na kterém si pochutnalo na 300 hostů.
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ČESKÝ GOODWILL: GALAVEČERY 13–19

2018
Ročník 2018 byl ve znamení oslav 100 let české
státnosti a nejinak tomu bylo při šestém galavečeru,
který se konal v sálech Staroměstské radnice
a přilehlých historických prostorách restaurace
U Konvice. Spolu s Hudbou Hradní stráže a PČR
celým večerem doprovázel Národní symfonický
orchestr. Hlavními hosty byli velvyslanec SR a atašé
USA. Uděleno bylo 16 firmových oscarů.

2019
Zrcadlový sál a Jezuitská kolej Pražského Klementina hostily 7. galavečer
Český Goodwill 2019. Na 250 hostů bylo svědky předání rekordních 20
firmových oscarů, kdy zrušená kategorie Mecenáš znovu došla svého
uplatnění, nová kategorie Made in Czechoslovakia poznala své první oceněné
a poprvé byla předána zvláštní Cena poroty in memoriam. Celý galavečer se
nemohl nést v jiném duchu než oslav 30 let svobody a demokracie.

Registrujte se na 8. galavečer
spojený s Výročním setkání
Český Goodwill
21. 1. 2020 od 17,00 hod
Rock Café Praha, Národní 20,
Praha 1
www.kpcg.club/galavecer-cg2020
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LIFESTYLE
T: red / F: archiv firem

Tip na
dárek nejen
vánoční

Smyslem ocenění Český Goodwill je
zviditelňovat a podporovat podnikatele
a firmy, kterých si lidé váží. K tomu směřují
všechny aktivity nejen v rámci projektu
firmových oscarů jako takových, ale i ty,
které navazují na platformě Klubu Partner
Český Goodwill (KPCG). Členové rodiny
Český Goodwill – jasná volba! Inspirujte
se tipy na dárek, který potěší vaše blízké
i obchodní partnery nejen o Vánocích.
Velká knedlíková kuchařka
Pro všechny milovníky české kuchyně (a knedlíků zejména) vydává
společnost Knedlíky Láznička Velkou knedlíkovou kuchařku. Ta
nabízí recepty na 144 druhů knedlíků. Začínající kuchaře provede
v úvodní kapitole přípravou základních těst i postupů. Ostřílení
kuchaři a kuchařky všech generací si zde rozšíří repertoár
o speciální knedlíky a netradiční suroviny. V kuchařce najdete
například perníkové knedlíky ke zvěřině, slavnostní mandlové ke
svíčkové nebo rustikální fazolový knedlík k pivnímu guláši.
Společnost Knedlíky Láznička, držitel bronzového firmového oscara
v kategorii Tradice ČG2019, chce svojí činností přispívat k renesanci
kvalitních knedlíků jako součásti tradiční české kuchyně, a to jak
v restauracích, tak i v domácnostech.
Podrobnosti na: www.velka-knedlikova-kucharka.cz.

Šéfové jsou kok*ti
Proč nemotivovat své zaměstnance? Jak se zbavit vizionářství?
Kdy neříkat lidem, co mají dělat? Sedmašedesát přidrzlých
a provokativních šéfovských rad brněnského podnikatele Jana
Vlachynského se snaží odpovědět na základní otázku moderního
leadershipu: Jak být jako šéf co nejmenším kok*tem?
Knížka Šéfové jsou kok*ti ukazuje cestu, po které se Honza jako
šéf rozhodl jít, kroky, o jejichž správnosti sice neexistují žádné
důkazy, ale doufejme, že vedou k „odkok*tštění“, i totálně kok*tské
i nekok*tské příběhy ze zákulisí jednoho z největších českých
gastro týmů, lidí z Baru, který neexistuje, a přesto (nebo právě proto)
získal v roce 2019 zlatého firmového oscara v kategorii Inovace.
K zakoupení na: www.lidizbaru.cz.
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Moravský sekt Šamšula Methode Classique
Podmanivá assemblage dvou klasických šampaňských odrůd.
Chardonnay tvoří tělo sektu a přináší svěží šťavnatost. Rulandské
modré obohacuje chuť o plnost a hebkost. Sekt připravený klasickou
metodou – druhotným kvašením v lahvi s 24měsíčním ležením na
jemných kalech.
Poslouží jako aperitiv i jako slavnostní přípitek do nového roku.
alk.: 12,5 % obj.
zbytkový cukr: 5,1 g/l
obsah kyselin: 8,5 g/l
oblast: Morava
podoblast: Velkopavlovická
obec: Čejkovice
trať: Díl u Včelína
K dostání na: www.samsula.cz

Potěšte svou rodinou a známé vstupenkou
do Mirakula
Park Mirakulum zahájil předprodej vstupenek na příští sezónu.

eVstupenka

Potěšte své blízké pod stromečkem originálním dárkem, který lze
navíc koupit bezpečně online z pohodlí domova. Nyní s 20% slevou!

ZÁKLADNÍ JEDNODENNÍ VSTUPNÉ

Vstupenky můžete nakoupit i hromadně pro své zaměstnance nebo
obchodní partnery a jejich rodiny, a to za zvýhodněnou cenu 170 Kč za
osobu. Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů
originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých

eVstupenka platí pro 1 osobu. Uplatnění a kontrola eVstupenek probíhá u kontroly vstupenek. Platnost eVstupenky
je do konce sezony 2021. eVstupenku nelze uplatnit v předem vyhlášené dny, jedná se o jeden víkend na jaře a jednu
sobotu na podzim, konkrétní termíny včas zveřejníme na www.mirakulum.cz. Nákup eVstupenek se řídí „Obchodními
podmínkami parku Mirakulum“. eVstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu v sezoně 2021. Provozovatel si vyhrazuje
právo, v případě nutnosti nebo z provozních důvodů, některé prvky nebo části parku uvést mimo provoz. Dále pak dle
návštěvnosti otevřít pouze potřebný počet občerstvení. Uplatněním eVstupenky berou návštěvníci parku Mirakulum
na vědomí, že se budou řídit „Návštěvním řádem parku Mirakulum“.

herních prvků. Najdete zde lesní hřiště a kontaktní zoo, obří
trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky

Mirakulum s.r.o., IČO: 25266454

www.mirakulum.cz/o-parku/navstevni-rad

Pro:

a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, která park propojuje
se sousedním Tankodromem. Nejvyšší ocenění Český Goodwill
v kategorii Inovace získala společnost Park Mirakulum už v roce 2014.
Více na: www.mirakulum.cz.

MANEPT® Gel | 20 x 100 ml
Alkoholový gelový přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou
v praktickém 100 ml kapesním balení. Tato dezinfekce je
baktericidní, fungicidní a virucidní proti obaleným virům dle ČSN
EN 14476+A2. Jedná se o čirý bezbarvý gel, který je neparfémovaný,
a proto vhodný i pro potravinářství. Balený ve 100ml lahvičkách
je vhodný pro osobní použití na cestách, při nákupech nebo
v místech, kde není k dispozici voda. MANEPT® je registrovaná
známka společnosti LORIKA CZ, největšího dodavatele průmyslové
a personální hygieny v ČR, která je držitelem ocenění Český
Goodwill 2015 v kategorii Mecenáš a hrdým partnerem projektu.
Svůj inovativní dezinfekční gel LORIKA CZ doporučuje k použití ve
všech oblastech průmyslu, ve zdravotnictví, sociálních službách,
v ubytovacích zařízeních, v nákupních a kancelářských centrech.
Objednávky na www.lorika.cz, katalogové číslo: 702
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KPCG: PŘEDSTAVENÍ
T: red

Kam dál?
Odpověď zní:
KPCG

Klub Partner Český Goodwill spatřil
světlo světa na začátku roku 2015. Za
jeho vznikem stála touha pravidelně
se setkávat a blíže poznávat finalisty
jednotlivých ročníků ocenění pro firmy,
kterých si lidé váží. A právě společné akce
jsou stěžejním pilířem KPCG. Za šest let
fungování klubu jich HPCG uspořádala na
pět desítek.

Společným jmenovatelem klubových akcí je networking, tedy
navazování a prohlubování vztahů mezi členy rodiny Český
Goodwill napříč ročníky, a to na osobní i obchodní úrovni.
Unikátní atmosféru klubovým akcím dává skutečnost, že se vždy
jedná výhradně o setkání ředitelů a majitelů firem.

Chcete být také součástí klubu, kde můžete aktivně měnit
sebe i své okolí k lepšímu? Přijměte naše srdečné pozvání do

Jedná se o akce různých typů a formátů. Pořádali jsme bezpočet

KPCG. Symbolické členství zahrnuje VIP pozvánky na akce

seminářů a workshopů, společně podnikáme návštěvy do podniků

v přednostním termínu, Magazín KPCG pravidelně přímo k Vašim

členů rodiny Český Goodwill a další zajímavé exkurze, za zmínku

rukám a bezpočet příležitostí pro další rozvoj Vašeho podnikání.

určitě stojí také různé konference, které jsou nedílnou součástí
KPCG od samého začátku.

Vytvořili jsme řadu významných společných projektů s členy
rodiny Český Goodwill a KPCG. Některé měly osvětový charakter,
jiné měly čistě charitativní ráz. Všechny události, které pro členy

Pro více info navštivte www.kpcg.
club nebo nás kontaktujte na

Klubu Partner Český Goodwill připravujeme, vždy obsahují složku

klub@cesky-goodwill.cz. Těšíme

vzdělávací v oblasti osobního rozvoje podnikatele nebo inspirace

se na Vás v roce 2021!.

pro rozvoj celé jeho firmy, a složku networkingovou.

Jedinečnost KPCG a klubových setkání dotváří fakt, že se setkávají
výhradně lidé s podobnými životními příběhy a zkušenostmi,
které spolu mohou otevřeně sdílet. Ač se akce odehrávají na
vysoké úrovni, všechny probíhají v přátelské atmosféře, přinášejí
pohodu, inspiraci a spolehlivá partnerství se silným smyslem pro
fair play.
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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 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
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KALENDÁRIUM
T: red / F: archiv HPCG

Kalendář akcí
AKTUÁLNĚ:		

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

Český Goodwill 2021: příjem nominací na firmové oscary

9. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, zahájen! To znamená, že už nyní můžete zasílat vaše nominace podnikatelů
a podnikatelek, kteří si podle vás zaslouží získat firmového oscara. Od koho může mít nominace větší váhu než od člověka, který
projekt zažil na vlastní kůži? Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního formuláře.

Termín konání: 23. 10. 2020 - 30. 6. 2021

21 / 01 / 2021

Místo konání: www.cesky-goodwill.cz/nominacni-formular

∞. galavečer Český Goodwill & Výroční setkání laureátů ocenění

Uložte si do kalendáře: Firmové oscary 8. ročníku ocenění Český Goodwill budou netradičně předány až ve čtvrtek 21. ledna.
Ceremonie bude spojená s tradičním Výročním setkáním laureátů ocenění Český Goodwill, které se uskuteční už pošesté. Připijte
si do nového roku s laureáty ocenění Český Goodwill, partnery a ambasadory projektu a užijte si divadelní představení Boss Babiš
v podání divadla RePublika.

Termín konání: 21. 1. 2021 v 17,00 hod
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Místo konání: bude upřesněno

KALENDÁRIUM

21 / 04 / 2021

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? 21. 4. 2021 od 9,30 do 18,00 hod

18 / 05 / 2021

Kde? Střední Čechy, bude upřesněno

Leadership workshop: Přemluv koně 2.0

Pro velký úspěch, který předloni 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 minulého 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? 18. 5. 2021 od 8,30 do 18,00 hod

Pokračujeme

Kde? Roudné u Českých Budějovic, Roudenská 2

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? 22. 4. a 23. 7. 2021 od 10,00 do 13,00 hod

22 / 07 / 2021

Kde? Bude upřesněno

VII. setkání v červenci

Už posedmé se členové KPCG a rodiny Český Goodwill neformálně setkají při tradiční letní akci, která je určená i pro rodinné
příslušníky. V rámci programu si na své přijde opravdu každý. Chybět nebude oblíbený networking se spoustou příležitostí pro
rozvoj vašeho byznysu. Spojte příjemné s užitečným a rezervujte si datum ve vašem kalendáři už dnes. Druhý den bude opět
následovat setkání MasterMind skupiny (vizte více v samostatném boxu).

Kdy? 22. 7. 2020 od 14,00 do 22,00 hod

Plánujeme		

Kde? Bude upřesněno

Exkurze do členských firem

Také v roce 2021 budeme pokračovat v představování a návštěvách členských firem rodiny Český Goodwill. Loni jsme poznali
jihočeské nositele ocenění Tradice Český Goodwill (KOLOVRAT ČM a MADETA), letos jsme se vypravili za oceněnými na Moravu
(LOMAX & Co. a Vinařství Šamšula). Přidejte se k nám i příští rok a inspirujte se, jak podnikají ostatní členové rodiny Český
Goodwill. Podrobné informace již brzy na www.kpcg.club/events.
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ČG2020: PŘEHLEDNĚ
T: red

120
nominací
celkem
přijatých

111
nominací
unikátních

61
finalistů

16
firmových oscarů

8. ročník
Český Goodwill
v kostce

Český Goodwill je oceněním pro firmy,
kterých si lidé váží. Od roku 2013 je
pořádá česká poradenská skupina
HPCG. V roce 2020 měli lidé možnost
již poosmé nominovat podnikatele
a společnosti na firmové oscary.

Úvodní nominační fáze probíhala od 25. října 2019 do 30. června

volila v kategorii Osobnost, o tento titul se automaticky ucházejí

2020. Nominovat mohli zaměstnanci, obchodní partneři,

všichni finalisté daného ročníku. Porota složená ze zástupců

ale i jednoduše obdivovatelé „z ulice“. O nominaci tradičně

partnerů a ambasadorů projektu Český Goodwill udílela firmové

nerozhodovala velikost firmy, výše obratu, ani počet zaměstnanců.

oscary v základních nominačních kategoriích. Každý z finalistů

Záleželo pouze na subjektivních hodnotách nominující osoby,

reprezentuje vždy jednu vybranou kategorii. V letošním ročníku

které jsou ni důležité a pro něž si dané firmy váží.

byly otevřeny nominační kategorie Tradice, Inovace, Partner
a Made in Czechoslovakia.

Po skončení úvodní fáze následovalo zpracování došlých
nominací. V červenci a srpnu pořadatelé nejprve oslovili

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání firmových oscarů bylo

nominované podnikatele s informací o tom, že byli nominováni,

plánované na 22. října 2020. Z důvodů vládní epidemiologických

a s otázkou, zda jsou ochotni a připravení přijmout. Následovalo

opatření se však termín musel posunout. Galavečer 8. ročníku

zpracování nominačních medailonků firem, které s nominací

Český Goodwill 2020 je tak stále před námi. Z 8. ročníku se tak stal

souhlasily. Medailonky finalistů, kteří se dostali úspěšně až na

ročník ∞…

konec této druhé fáze, byly o půlnoci 31. srpna zveřejněny na
webových stránkách projektu, a tím začala závěrečná etapa

Nad transparentním průběhem celého projektu dohlíží certifikační

ocenění Český Goodwill.

autorita TÜV SÜD Czech. Mediálními partnery jsou RADIOHOUSE,
ACTIVE Radio a FTV Prima.. Partnery ocenění Český Goodwill

Tou je hodnotící fáze, která se skládá z on-line hlasování

2020 jsou společnosti X Production Digital, LORIKA CZ a Etnetera

veřejnosti a z hodnocení odborné poroty. Veřejnost svými hlasy

Group. Všichni se na vás těší v roce 2021!
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PF2021
Mnoho úspěchů vám přeje
Český Goodwill 2021,
9. ročník ocenění pro firmy,
kterých si lidé váží...

...podělte se o úspěch a nominujte ty,
kterých si vážíte na firmové oscary!

www.firmove-oscary.cz
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ISOConsulting

| protože na úspěchu záleží!

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
NASTUPTE DO PRVNÍ TŘÍDY
DŘÍV, NEŽ VÁM UJEDE VLAK!
Vytvoříme vám efektivní strategii
Digitální Transformace
iso-consulting.cz/dx

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

28 / KPCG MAGAZÍN PODZIM/ZIMA 2020

ISO Consulting s.r.o.
člen skupiny HPCG
Revoluční 7, 110 00 Praha 1

