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přestože řada lidí je ráda, když na otázku: „Co je nového?“ 

může odpovědět: „Naštěstí nic,“ pravdou je, že kdo chvíli 

stál, už stojí opodál. Ani my neusínáme na vavřínech, 

a přichystali jsme řadu novinek. Sedmý ročník ocenění pro 

firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2019, doznal změn 

v nominačních kategoriích, jak se můžete dočíst na stranách 

20–22. Také samotný Magazín KPCG se postupně proměňuje. 

V aktuálním 15. vydání se můžete těšit na nové rubriky, 

a především celou řadu zajímavých rozhovorů s finalisty 

projektu Český Goodwill. Když jsme se totiž členů KPCG 

v závěru loňského roku ptali, jak hodnotí Magazín KPCG, 

potvrdilo se nám, že nejvyhledávanější jsou podnikatelské 

příběhy druhých. Vyslyšeli jsme proto vaše přání a přinášíme 

vám velkou várku inspirativních rozhovorů. Aktivně se do 

nich můžete zapojit i vy – na facebookové stránce Český 

Goodwill pravidelně každých čtrnáct dní probíhají online 

rozhovory s oceněnými podnikateli. 

Že žijeme v turbulentní době na prahu nové průmyslové 

revoluce, nemusíme připomínat. Ti z vás, kdo se zúčastnili 

březnové besedy s prof. Maříkem, zjistili, co je sci-fi a co 

už je realita na dosah ruky. Při stejné příležitosti jsme 

představili výstupy z výzkumně vzdělávacího projektu 

Marketing 4.0, na kterém se řada z vás v průběhu loňského 

roku podílela. Diskuse u kulatých stolů přinesla účastníkům 

mnoho inspirace a první ochutnávku přinášíme i vám 

na stranách 12–13. 

Nezapomínáme však ani na minulost, která je pramenem 

dnešního vědění, a připravili jsem pro vás přehledný exkurz – 

například do historie české koruny, která letos oslavila 

100. narozeniny. Rok 2019 je celkově na významná výročí 

bohatý, některá z nich naleznete v infografice na straně 50–51.

Přeji Vám inspirativní čtení, bohatou velikonoční pomlázku 

a úspěšné jarní měsíce. A nezapomeňte nominovat firmy, 

kterých si vážíte, do 7. ročníku Český Goodwill 2019! 

Nominace skončí 30. června. 

EDITORIAL

Svět se mění a my 
s ním

Vážení čtenáři,
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Na pět desítek hostů si užilo letos první společenskou akci.

Tradiční součástí večera bylo představení plánovaných 

aktivit Klubu Partner Český Goodwill (KPCG) v roce 2019, 

které doplnila komentovaná prohlídka nádherných prostor 

VOIX včetně ochutnávky vybrané muziky v jednotlivých 

posluchárnách. 

Vrcholem večera bylo vystoupení sólisty Tomáše Savky 

a unikátní muzikologická přednáška šéfdirigenta Hudby 

Hradní stráže a PČR a ambasadora ocenění Český Goodwill 

Václava Blahunka. Ten díky špičkové audiotechnice prezentoval 

jedinečné momenty živé nahrávky El Salón Mexico od Aaron 

Coplanda dirigované Leonardem Bernsteinem.

T: red 

F: archiv HPCG

Čtvrté výroční setkání laureátů  
ocenění Český Goodwill

17. ledna přivítali již počtvrté laureáti ocenění Český Goodwill, partneři 
a ambasadoři projektu nový rok. Letos se setkání neslo ve znamení luxusního 
umění a špičkové hudby v showroomu VOIX Premium Audio v samém 
srdci Prahy, jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Pařížské ulice. 

KPCG: OHLÉDNUTÍ



O své životní a podnikatelské zkušenosti s předáním, resp. 

převzetím firmy se podělili čeští podnikatelé, kterých si lidé 

váží. Diskuse se na otázku nástupnictví zaměřila z různých 

úhlů pohledů účastníků nástupnického procesu. Jednotlivé 

generace se střetly přímo na pódiu.

Svět korporátního řízení reprezentovali bývalí CEO české 

technologické společnosti s globální působností FLOWMON 

NETWORKS Rostislav Vocilka a Michaela Hrdličková 

z farmaceutické společnosti BIOGEN. Dopolední blok 

uzavřel zakládající partner poradenské firmy HPCG Petr 

Hlavatý, který představil abecedu možností, jak a komu 

předat nebo prodat firmu.

Odpolední blok patřil rodinným firmám, kde své 

zkušenosti s předáváním vedení ve společnosti VETOS 

dveře a zárubně představil Václav Větrovec, od kterého 

aktuálně přebírá otěže jeho dcera Alžběta Horáková. 

Druhým příkladem byl příběh společnosti LORIKA CZ, 

jejíž ředitel Miroslav Krištof postupně předává vedení 

svému synovi Jakubovi a dosavadnímu obchodnímu 

řediteli Davidu Martinkovi.
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Nástupnictví nejen  
v rodinných firmách

ISO Consulting na platformě KPCG uspořádala 21. února 
2019 v Knihovně Václava Havla komorní workshop, kde se 
o své zkušenosti, jak předat firmu, podělili lídři českých 
firem. Celodenní akce nabídla dvěma desítkám hostů sdílení 
praktických zkušeností z oblasti generační obměny od těch 
nejpovolanějších – podnikatelů, kteří si procesem prošli nebo 
právě procházejí. Praktický workshop tak přímo reagoval na 
poptávku firem, které by nejvíce uvítaly mediální podporu 
příkladů dobré praxe.
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Marketing 4.0  
20. březen patřil marketingu a novým technologiím. HPCG prezentovala na 
půdě Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC ČVUT) 
výstupy z celoročního výzkumně vzdělávacího projektu s názvem Marketing 
4.0. Ten formou řízených hloubkových rozhovorů zjišťoval, jak jsou české firmy 
připraveny na transformaci na Ekonomiku 4.0 a s ní spojené trendy marketingu. 

Tři desítky hostů se rovněž zapojily do diskuze se světově 

uznávaným odborníkem – profesorem Vladimírem 

Maříkem – předním českým vědcem, zakladatelem 

a vědeckým ředitelem CIIRC ČVUT. Ten představil 

trendy tzv. 4. průmyslové revoluce a zasadil je do kontextu 

světové a české ekonomiky.

CIIRC ČVUT je centrem podpory myšlenek podpory 

Průmyslu 4.0 a sídlem Národního centra pro Průmysl 

4.0. V rámci tohoto centra se postupně buduje a rozvíjí 

první rozsáhlejší Testbed 4.0 především pro vývoj 

a transfer technologií a řešení pro české malé a střední 

firmy.  

Partnery akce se staly společnosti ATIS a.s., MADETA 

a.s., Zásilkovna.cz a RADIOHOUSE, které se také přímo 

účastnily pracovní skupiny projektu Marketing 4.0. Za 

podporu děkujeme!

KPCG: OHLÉDNUTÍ
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KALENDÁRIUM

Exkurze: Za tradicí 
do jižních Čech

11 / 04 

Nositelé ocenění Tradice Český Goodwill 2015, resp. 2016 

– výrobce jedinečných žakárových látek KOLOVRAT 

ČM a přední česká potravinářská společnost MADETA – 

vás zvou na návštěvu. Inspirujte se, jak úspěšně podnikají 

ocenění členové rodiny Český Goodwill. Podrobné informace 

a registrační formulář na www.kpcg.club/exkurze-jizni-cechy. 

Kdy? 11. 4. 2019 od 9:30 do 14:00 hod  

Kde?  sraz u Kolovrat ČM, Sportovní 219, 

391 55 Chýnov

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

ČG 2019: MADE IN 
CZECHOSLOVAKIA

NOVINKA:

Nominace na ocenění Český Goodwill 2019 jsou 

otevřené! Nominovat firmy, kterých si vážíte můžete až do 

30. června. Novinkou 7. ročníku je kategorie MADE IN 

CZECHOSLOVAKIA, do které uvítáme vaše nominace 

českých a slovenských firem, které jsou úspěšné nejen ve své 

domovině, ale také v zahraničí přispívají ke známosti a dobré 

reputaci výrobků a služeb pod tradiční značkou Made in 

Czechoslovakia. Nominujte jednoduše prostřednictvím on-

line nominačního formuláře.

Kdy? Kdykoli do 30. 6. 2019 24:00 hod 

Kde? online na www.cesky-goodwill.cz

Leadership workshop: 
Přemluv koně

22 / 05 

Zcela unikátní workshop „Přemluv koně“ vám pomůže 

najít a kultivovat v sobě zdroj, který z manažera dělá vůdce. 

Poznáte, jak být přirození, uvolnění a přesvědčiví v tom, co 

děláte. 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 najevo, co si myslí, a vy hned víte, 

jak si při vedení stojíte. Na kurzech slouží kůň jako protějšek, 

který vám okamžitou zpětnou vazbu. Jasně a jednoznačně 

vyjadřuje své pocity.

Kdy? 22. 5. 2019 od 8:30 do 18:30 hod 

Kde? Ostopovice 68, 664 49 Ostopovice u Brna 

 PLNĚ OBSAZENO

T: red

V. letní setkání:  
Nobilis Tilia 25 let

25 / 07

Jubilejní V. letní setkání KPCG se uskuteční opět 25. července 

2019. Tentokrát se role hostitelky ujala Adéla Zrubecká, 

spolumajitelka firmy Nobilis Tilia, která již v premiérovém 

ročníku 2013 zvítězila v kategorii Inovace Český Goodwill. 

Tradiční český výrobce certifikované bio kosmetiky vám 

představí své království a poodhalí tajemství aromaterapie. 

Kdy? 25. 7. 2019 od 14:00 do 22:00 hod 

Kde? Nobilis Tilia, Vlčí Hora 139, Krásná Lípa
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KALENDÁRIUM

Zde může být i Vaše pozvánka! 

Pořádáte nějakou akci a chcete pozvat ostatní členy 

rodiny Český Goodwill? Rádi zde Vaši pozvánku 

uveřejníme. V případě zájmu nás kontaktujte pro více 

informací na: klub@cesky-goodwill.cz.

Golfový turnaj Český 
Goodwill & Czech Top 100 

05 / 06 

Jedinečná příležitosti pro všechny milovníky golfu. Staňte 

se součástí flightu Český Goodwill a zúčastněte se prestižní 

Golf Trophy 2019. Ve spolupráci s Czech Top 100 jsme pro 

vás připravili tuto skvělou příležitost užít si golfový zážitek 

na jednom z nejhezčích hřišť v ČR a navázat přitom kontakty 

jak s členy rodiny Český Goodwill, tak s firmami, které se 

pravidelně objevují v žebříčku největších firem v Česku.

Kdy? 5. 6. 2019 od 8:00 do 17:00 hod 

Kde? PRAGUE CITY GOLF, K Radotínu 15,  

 156 00 Praha-Zbraslav

Běh se Žlutou stužkou: 
Uteč předsudkům

25 / 06 

HPCG a Český Goodwill jsou letos opět partnerem projektu 

Yellow Ribbon Run – uteč předsudkům, který z Japonska do 

ČR přivezla naše ambasadorka Gabriela Slováková. Loni jsme 

díky partnerům a členům rodiny na start postavili dvě štafety 

Český Goodwill. Přidejte se k nám letos i Vy, nebo postavte 

vlastní firemní štafetu. V případě zájmu pište na  

office@hpcg.cz. 

Kdy? 25. 6. 2019 od 16:00 do 20:00 hod 

Kde? Výstaviště Praha, Areál Výstaviště 67,  

 170 00 Praha-Bubeneč

ČERVEN VE ZNAMENÍ POHYBU:

Má vlast cestami proměn: 
Příběhy domova

18 / 05 

11. ročník výstavy Má vlast cestami proměn: Příběhy 

domova, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ – 

Souznění, člen rodiny Český Goodwill a oceněná 

firma v kategorii Tradice Český Goodwill 2018, bude 

slavnostně zahájen 18. 5. 2019 v 11 hod. v Praze na 

Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc, a poté se 

rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti.



WWW.YELLOWRIBBON.CZ 

yellowribbonrun

yellowribbonrun

ZA TÝM YELLOW RIBBON RUN 

MARKÉTA FILKUKA 

602 234 065  |  filkuka@rubikoncentrum.cz

SIMONA BAGAROVÁ

777 584 026  |  simona@simonab.cz

„DÍKY YELLOW RIBBON RUN 
ZAČALI SPOLEČNĚ BĚHAT 
ZAMĚSTNANCI, DOZORCI  
I ODSOUZENÍ A TO JE SUPER. 
YRR JE POTVRZENÍM TOHO, 
ŽE ZMĚNA JE MOŽNÁ.“
Jiří, zaměstnanec Vězeňské služby ČR 

??? ?
4321

25/6 VÝSTAVIŠTĚ PRAHA www.yellowribbon.cz

Naší vizí je společnost, která dává lidem  
s trestní minulostí a jejich rodinám druhou 
šanci na slušný život. Děkujeme vám, že 
běháte spolu s námi!

Postavte si svou firemní štafetu 
a poběžte spolu s námi!

ČTVRTÝ ROČNÍK UŽ JE V ROZBĚHU! PŘIDÁTE SE?

A4 inzerce_final_bezcepice.indd   1 11/18/2018   3:41:29 PM
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T: red 

F: archiv HPCG, pixabay.com

FRANK – nový kolega,  
který zná váš tým lépe než HR 
Asi každý manažer někdy v životě zapochyboval, jestli nevázne komunikace 
v jeho týmu, stejně jako každý majitel firmy občas zapochybuje, zda 
jednotlivá oddělení podávají odpovídající výkon a sledují společně stejný 
cíl. Na všechny tyto otázky umí spolehlivě FRANK.

FRANK je agilní online nástroj založený na propojení 

datové analytiky a člověka, který pomůže snadno a rychle 

zmapovat klíčové osoby, tzv. influencery, a dynamiku týmu 

nebo propojení jednotlivých týmů v rámci organizace. Jeho 

výstupy ocení nejen pracovníci HR, ale všichni odpovědní 

manažeři a vedoucí pracovníci.

Intuitivní a inovativní prostředí

Intuitivní proto, že vychází z poznatků behaviorálního chování 

skupin, moderní psychologie a přesných matematických 

výpočtů. Snadno a rychle změří přirozenou dynamiku týmu, 

velmi přesně zobrazí vazby ve skupinách, odhalí lidi, kteří mají 

přirozenou schopnost tým vést a motivovat, i ty odloučené. 

Díky FRANKovi okamžitě poznáte, zda jsou správní 

vedoucí na svých místech, nebo jestli funguje komunikace 

napříč odděleními, a nejsou například mezi odpovědnými 

zaměstnanci pouze formální vazby.

FRANK vám odpoví neutrálně a s potřebným nadhledem 

na esenciální otázky typu, kdo jsou klíčoví lidé v týmu, zda 

investujete do správných osob nebo pozic, kdo má v očích 

Váš nový kolega FRANK vám odpoví 
na vaše důležité dotazy:

> Kdo jsou klíčoví lidé v mém týmu?

>  Jak můžeme rozhýbat přirozené informační 
toky v týmu?

>  Jaká jsou rizika v mém týmu?

>  Kdo jsou přirození lídři v naší firmě?
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kolegů největší respekt bez ohledu na jejich postavení ve 

formální struktuře organizace nebo zda táhnou všichni vaši 

manažeři za jeden provaz.

Kdy je vhodné služby FRANKA využít?

FRANK je on-line nástroj, který je vhodné využívat průběžně, 

alespoň 2–3krát ročně, k detailnímu poznání neviditelných, 

ale o to důležitějších komunikačních procesů a mezilidských 

vztahů v organizaci. Obecně je FRANK ideální v situacích, 

kdy chystáte důležité změny (příchod/odchod manažerů), 

potřebujete se rychle zorientovat v novém týmu (fúze 

a akvizice, reorganizace), zjišťujete, jestli se vám daří adaptovat 

nové lidi (onboarding klíčových zaměstnanců) nebo prostě 

hledáte, kdo má v očích týmu největší respekt.

Jak FRANK funguje?

Základem je průzkum mezi vašimi zaměstnanci a kolegy, 

který každému zabere nejvýše 5 minut. Elektronicky zodpoví 

pět jednoduchých, intuitivních dotazů, které ve výsledku 

rozklíčují stěžejní oblasti: důvěra, expertíza, výsledky, inspirace 

a vztahy. Jedinou podmínkou je, aby každý účastník průzkumu 

měl svůj unikátní e-mail. Optimální vypovídací hodnotu 

FRANK přináší u týmů s 15 až 150 členy (vychází z měření, že 

150 osob je maximum, s nímž člověk dokáže udržovat kvalitní 

vztahy). Sběr odpovědí probíhá na zabezpečených serverech 

a data jsou maximálně chráněna s přístupem pouze pro 

odpovědné osoby odpovídající standardům GDPR.

Výstupem je „mapa organizace“ – celkové shrnutí názorně 

popisující jednotlivá propojení i osobní hodnotící matice pro 

každého účastníka. Záleží na rozhodnutí managementu nebo 

HR, zda výstupy slouží jen pro vedoucí pracovníky, nebo jsou 

využity jako součást motivačního programu pro všechny 

zaměstnance.

Rychlost výhodou

Samotný průzkum může v ideálních podmínkách trvat 

řádově jednotky hodin, maximálně pak 1–2 týdny 

v případě, že mají například někteří kolegové dovolenou 

atp. Zobrazení výsledků je okamžité, jejich interpretaci je 

však třeba svěřit odbornému konzultantovi, který dokáže 

objektivně interpretovat jednotlivé vazby a výstupy. Ze strany 

organizace, která má o analýzu zájem, je třeba jen vyplnit 

jednoduchou vzorovou tabulku s přehledem zaměstnanců.

Obvyklá doba trvání je týden na sběr dat, týden na jejich 

vyhodnocení a 0,5 dne na interpretaci klíčovým zástupcům 

firmy – nejčastěji jednatel / majitel, CEO, případně HR, 

vedoucí týmů atd.

Máte o Franka 
zájem?

Ozvěte se nám:  

 

(+420) 602 700 327

isoc@hpcg.cz

Podívejte se, jak 

FRANK funguje:
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Ekonomika 4.0: Jste připraveni? 
Přestože možná výrazy jako Ekonomika 4.0, Marketing 4.0 nebo jakékoli 
jiné s přívlastkem 4.0, považujete jen za buzzwords nebo snahu o to být 
trendy, průzkumy hovoří jasně. Digitalizace je v plném proudu a firmy 
intenzivně transformují své podnikání na nové podmínky. Aktuální 
situaci shrnují následující řádky.

Asociace malých a středních podniků ČR si nechala 

zpracovat průzkum na téma Řemeslo 4.0, které je součástí 

jejího projektu Rok digitálního podnikání 2019. Z šetření 

sice vyplynulo, že 5 z 10 dotázaných si není schopno spojit 

pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností. Avšak 

7 z 10 podnikatelských subjektů dále uvedlo, že využívá 

moderní technologie v rámci své činnosti, přičemž mezi 

ty nejvyužívanější patří internet věcí, online marketing 

a cloudové služby. Využívání pokročilých technologií je 

nejčastější u exportních firem. 

Na téma využívání online technologií pro podnikání se 

asociace podrobněji zaměřila v samostatné anketě. V ní 

9 z 10 podniků souhlasilo, že digitální kompetence jsou 

Nejvyužívanějšími nástroji online propagace 

mezi českými podnikateli jsou webové stránky, 

e-mailing a sociální média. Nejvyužívanějším 

sociálním médiem je s velkým náskokem Facebook 

(využívá jej 75 % podnikatelských subjektů).

Zdroj: AMSP ČR
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důležité pro růst firmy. Přitom jen 48 % subjektů se podle 

svých slov orientuje v problematice digitálních znalostí 

výborně nebo velmi dobře. O to větší význam jí připisují 

v náborovém procesu, když 70 % respondentů uvedlo, že 

digitální znalosti představují jednu z klíčových předností 

vhodného uchazeče.

Globální pohled na digitální transformaci poskytl rozsáhlý 

průzkum společnosti Red Hat, která je celosvětovým 

dodavatelem technologických řešení. Zúčastnilo se jej přes 

400 firem z 51 zemí po celém světě. 

Výsledky ukázaly, že počet firem, které intenzivně pracují 

na digitální transformaci svého podnikání se oproti šetření 

z loňska téměř zdvojnásobil. 35 % dotázaných firem hledá 

nové obchodní modely a chystá se uvést nové digitální 

produkty a služby. Naopak podíl společností, které digitální 

transformaci neplánují poklesl meziročně z 32 na pouhých 

14 %.

Hlavními prioritami firem podle Red Hat jsou 

automatizace provozu IT, cloudová řešení a kybernetická 

bezpečnost. V následujících 12-24 měsících se do nových 

technologických řešení chystají investovat skoro polovinu 

svého rozpočtu na IT.

Také finalistů ocenění Český Goodwill jsme se zeptali, zda 

si myslí, že je jejich firma připravena obstát v podmínkách 

ekonomiky 4.0? Odpověď naprosté většiny z dotázaných 

zněla ano, přičemž ekonomiku 4.0 převážně vnímají jako 

příležitost. 

„Příležitost nahradit pomalé neefektivní procesy a vlastně 

i lidi automatizovanými produktivními technologiemi,“ 

uvedl Petr Mohelník, ředitel společnosti Ferrit, která je 

globálním dodavatelem důlních řešení, a dodal: „Zejména 

v dnešní době, kdy jsou lidské zdroje velmi drahým 

a nedostatkovým zbožím, má tento trend, podle mého 

názoru, přímo klíčový význam.“

Stejný názor vyjádřil také Petr Holubec, tiskový mluvčí 

Pražské energetiky, která se podle dostupných možností 

na nové podmínky už připravuje. „Již dnes v energetice 

pracujeme s pomocí různých aplikací, datových toků 

bezobslužných systémů a rozhodně se to bude rozšiřovat 

a prohlubovat. Nelze v této oblasti jen na chvíli zaváhat, to by 

určitě konkurence v tak silném prostředí jako je energetika, 

využila…,“ vysvětlil Holubec. 

Ekonomiku 4.0 za samozřejmost a za příležitost pro 

rychlejší růst považuje také zakladatelka Zásilkovny Simona 

Kijonková: „Zásilkovna je velmi mladá firma, vstoupili 

jsme teprve do devátého roku své existence. Každopádně se 

velmi intenzivně věnujeme inovacím, novým technologiím, 

robotizaci a automatizaci procesů.“

Na závěr nezbývá než položit otázku: „Jak je na tom vaše 

firma?“ A odpovědí na ní se začít vážně zaobírat.

Alessandro Perilli (Red Hat) odhaduje, že se firmy 

v blízké budoucnosti přesunou do hybridních 

cloudů, které budou z 80 % tvořené těmi veřejnými 

(MS Azure, Google Cloud, Amazon AWS atp.) 

a z 20 % privátními v budově. 
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ČG2019: NOVINKA

Český Goodwill 2019  
má novou kategorii 
Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill, 
pořádané poradenskou firmou HPCG od roku 2013, doznává 
postupem času změn. Nejvýraznější novinkou pro letošní 
7. ročník projektu jsou změny v nominačních kategoriích. 
Na jedné straně došlo ke sloučení kategorií Partner 
a Mecenáš, na straně druhé vznikla nová kategorie Made in 
Czechoslovakia. 

Výsledný počet tak zůstává stejný: 4 základní nominační 

kategorie, jak jste zvyklí. Zároveň se všichni finalisté budou 

ucházet o přízeň veřejnosti, která svým hlasováním volí 

lídra, jenž vyniká ve svém oboru, výrazným způsobem 

se zasazuje o celkové šíření „dobré vůle“ a je silným 

pozitivním vzorem pro ostatní. 

Důvody, které vedly ke sloučení kategorií Partner 

a Mecenáš, vysvětlila zakladatelka projektu a výkonná 

ředitelka skupiny HPCG Lenka Hlavatá: „Obě kategorie 

k sobě měly svým způsobem blízko. Ohleduplné chování 

k okolí firmy často zahrnuje i zákazníky, zaměstnance 

nebo obchodní partnery. V tomto ohledu se tedy kategorie 

Mecenáš a Partner překrývaly.“ 

Doplnila, že nominující veřejnost tuto podobnost 

potvrzovala. Jednak tím, že se nominující někdy neuměli 

sami rozhodnout, do které z kategorií svou nominaci 

spíš směřovat, jednak i tím, že ve výsledku si nominační 

zdůvodnění v obou kategoriích byly mnohdy velmi 

podobná. 

Made in Czechoslovakia

A protože větší oblibě se dlouhodobě těšila kategorie 

Partner, zůstal tento název zachován i pro další ročníky, 

přičemž nominační důvody pro mecenáše se staly nově 

součástí této kategorie. Trojici Tradice, Inovace a Partner 

doplní zbrusu nová kategorie Made in Czechoslovakia. 

„Název odkazuje na značku, která v minulosti nesla slávu 

českých výrobků po celém světě,“ vysvětlila Lenka Hlavatá 

s tím, že tento odkaz není náhodný. „Cílem této kategorie je 

ocenit firmy, které pokračují v tradičním odkazu, i dnes šíří 

dobré jméno, pověst našeho průmyslu i služeb v zahraničí, 

a díky nimž značka Made in Czechoslovakia dál žije. 

A navíc do této kategorie přijímáme nominace jak českých, 

tak slovenských, případně československých firem,“ 

uzavřela. 

Zaujala Vás tato novinka? Nominujte ještě dnes firmu, které 

si za to vážíte: www.cesky-goodwill.cz/nominacni-formular.
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Český Goodwill 
Kategorie Partner
Nominační kategorie Partner Český 
Goodwill se od letošního roku mění. 
Nabývá na významu a nově bude 
oceňovat i mecenáše a filantropy. 
Ještě před tím se však pojďme podívat, 
jakou podobu získala v uplynulých 
šesti letech, během kterých porota 
udělila 16 ocenění Partner.

 V roce 2014 titul Partner získala Jana Erbová (AC-T 

servis)  a spolu s ní Roman Lain (Tower Park Praha, 

stříbro) a Robert Haas (Symbio Digital, bronz)

 V roce 2016 bronzové ocenění Partner s dojetím 

převzal Jaroslav Šašek (JaSa), spolu s Olgou 

Hyklovou (Advantage Consulting, stříbro) a Jiřím 

Vávrou a Michalem Geislerem (ENIKA.CZ, zlato)

Trojice oceněných Partnerů v roce 2018 na 

společné fotografii (zleva): Petr Svoboda (Shopsys, 

bronz), Dobromila Darnadyová (Epita-DD, stříbro) 

a František Tichý (Gymnázium Přírodní škola, zlato)

Petr Franc,  
Aquasoft

Marek Uhlíř,  
Cesta domů

Petr Mohelník,  
Ferrit

2015

2017

2013

Byl v roce 2013  
prvním oceněným 

Simona Havlová,  
Tadeáškovy jesličky  

(2.)

Radim Jančura,  
Student Agency (2.)

Partnerem, udělovalo  
se jedno místo

Jaroslav Moravec 
a Valdemar Matuška, 

LIEBHERR (3.)

Simona Kijonková, 
Zásilkovna (3.)
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Loučení s kategorií Mecenáš
Mecenáš Český Goodwill je titul, který za uplynulých šest let získalo 
12 podnikatelů a firem, kterých si lidé váží. Vedly k tomu silné příběhy, odhodlání 
pomáhat druhým, a také samotné předávání cen často doprovázely silné emoce. 
V podobě, v jaké jsme jej znali dosud, už titul Mecenáš nikdo další nosit nebude. 
Přinášíme vám proto flash back do minulosti, který představuje všechny oceněné 
Mecenáše. Na dalších stranách naleznete rozhovory s některým z nich.

Miroslav Krištof byl v roce 2017 jmenován také 

ambasadorem ocenění Český Goodwill a firma 

LORIKA CZ se stala i oficiálním partnerem projektu

Historicky prvním Mecenášem ČG se v roce 2013 stala 

PRE a Petr Holubec, historicky posledním pak v roce 

2018 Vladimír Zábranský a jeho firma PRVNÍ CHODSKÁ

Jan Popelář (Mecenáš ČG 2017) si od více než 300 

hostů přítomných v sále ČNB vysloužil potlesk ve 

stoje a tento moment patřil k nejsilnějším zážitkům 

v historii projektu vůbec. Spolu s ním ocenění 

získali Libor Musil (LIKO-S, stříbro) a Bronislav 

Janeček (REC Group, bronz)

Kvido Štěpánek, 
Isolit-Bravo

Petr Horký,  
HOTTECH

Jan Tuček,  
STEM/MARK

2016

2015

2014

Miroslav Krištof,  
LORIKA CZ (2.)

Dagmar Suissa,  
LMC (2.)

Další místa

Vladimír Vancl, 
KOLOVRAT, ČM (3.)

Jindřich Balvín,  
Balvínglass (3.)

udělena nebyla

22 / KPCG MAGAZÍN JARO/LÉTO 2019



Jsem přeborníci na posílání a doručování zásilek
z eshopů do celé Evropy od 41 Kč.

Jsem přeborníci na posílání a doručování zásilek
z eshopů do celé Evropy od 41 Kč.

Jsem přeborníci na posílání a doručování zásilek
z eshopů do celé Evropy od 41 Kč.
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Firmu jste zakládal v 16 letech. Jaké byly 

Vaše podnikatelské začátky v takto nezvykle 

mladém věku? 

Začátky byly skvělé. Do podnikání jsem byl nadšený 

a cítil jsem velkou podporu rodičů, ale i učitelů střední 

školy. Mnohokrát jsem musel za svou komfortní zónu – 

vzpomínám, jak náročné byly pro introvertního mladého 

kluka z vesnice první schůzky s o generaci či dvě staršími 

zástupci firem různých velikostí.

Spoustu dokumentů jste jistě mohl 

podepisovat jen se zákonným zástupcem, 

podporovali Vás rodiče i jinak?

Vlastně to nebylo potřeba. Rodinná známá, která je teď 

daňovou poradkyní Shopsysu, našla tenkrát zajímavou 

kličku. Podnikal jsem na autorské honoráře a nepotřeboval 

jsem tedy ani živnostenský list. Podpora rodičů byla hlavně 

v dodávání sebedůvěry.

Myslíte si, že podnikatelského ducha 

a vizionářství v sobě člověk může vypěstovat 

i v průběhu života, pokud se s ním nenarodí, 

jako Vy?

Myslím, že podnikatelský duch i vizionářství lze jistě 

pěstovat a rozvíjet vnitřně i vlivem okolí a může být součástí 

naší osobnosti. Já mám velké štěstí, že se v mé osobnosti 

namíchalo obojí, a to velmi koncentrovaně. 

V současné době podnikáte už šestnáctým 

rokem, přesto jste stále poměrně mladý. Berou 

Vás starší obchodní partneři (klienti, ale třeba 

i zaměstnanci) jako rovnocenného protihráče, 

nebo mají spíš tendenci Vás na první pohled 

podceňovat?

Možná ze začátku, kdy jsme neměli tolik klientů a zakázek. 

Ale za posledních pár let jsem se s nějakým podceňováním 

už nesetkal. A určitě to nebude tím, že mám vousy. Naše 
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„Cesta je cíl a vize je směr,“ 
říká Petr Svoboda, majitel 
společnosti Shopsys  

16 let staví firma Shopsys e-shopy v Česku a na 
Slovensku, na svém kontě jich má přes 800. Loni 
přišla s novým produktem, na nějž získala investici 
25 milionů korun, a chystá globální expanzi. Jejím 
zakladatelem je Petr Svoboda, který letos oslaví své 
32. narozeniny. Že vám nějak nevycházejí počty? Čtěte 
dál a poznejte podnikatelský příběh, který porota loni 
ocenila bronzem v kategorii Partner ČG.



společnost po celou dobu budovala velmi silný brand a velké 

portfolio spokojených klientů. S tímto za zády si vás nikdo 

nedovolí odsuzovat. Navíc IT segment je plný mladých lidí. 

Shopsys tím není nijak výjimečný.

Na ocenění Český Goodwill Vás nominovala 

Vaše zaměstnankyně, která obdivuje – mimo 

jiné – že své kolegy z práce zvete k sobě 

domů, například na grilování. Vyplácí se Vám 

spojovat pracovní život se soukromým? V čem 

vidíte největší přínosy?

Má zkušenost je, že neexistuje čára mezi prací a soukromím. 

Chci, a všem to také přeji, abych celý svůj život dělal to, co 

mne naplňuje. To platí pro rodinu, pracovní náplň, koníčky 

i čas strávený s lidmi, kterými se obklopuji. Tuto radost ze 

života a entuziasmus nejspíše vysílám kolem sebe a podobný 

typ osobností to ke mne přitahuje.

Říkáte o sobě, že jste vizionář a stratég, tedy 

ten, co stále vymýšlí nové věci a přichází 

s podněty na změny (nový produkt, nový 

projekt, nová zlepšení…). S jakou odezvou se 

nejčastěji setkáváte u svých zaměstnanců? 

Existuje nějaká typická situace, podle které 

si kolegové řeknou: „Á, Petr už zase něco 

chystá…“? 

V minulosti jsem přesně ten jejich typický výraz “á, už je to tu 

zase” mnohokrát zažil. Před čtyřmi lety jsme zásadně změnili 

způsob strategického, taktického a operativního řízení firmy. 

Vize je pevná a velmi dlouhodobá. Strategii a nové nápady 

řešíme v konkrétní dny s konkrétním mindsetem ředitelů 

všech divizí čtyřikrát ročně. Celý tým strategii spoluvytváří – 

o to více pak taháte za jeden provaz stejným směrem 

a identickou energií.

V Shopsysu prý prosazujete principy 

svobodné firmy. V čem spatřujete největší 

přidanou hodnotu?

Škatulku „svobodná firma“ vnímá každý jinak, a proto 

se do ní ani neřadíme. Podle našich činů a v souladu 

s firemními hodnotami Důvěra, Spolupráce, Inovace 

a Přátelskost nás někteří zaměstnanci i trh jako svobodnou 

firmu vidí. Upřímně, nevidím žádnou významnou 

hodnotu v tom být „svobodná firma“ – největší hodnota je 

v tom, jak se lidé ve firmě chovají – od managementu po 

údržbáře.

Svobodná firma navíc nevyhovuje každému 

zaměstnanci. Jaký systém řízení tedy 

uplatňujete ve vaší firmě? 

Je pravda, že systém svobodných firem nemusí být 

vhodný pro každého zaměstnance. Očekávané chování 

kolegů, nadřízených i celé společnosti naopak každému 

vyhovuje. Přestože jsme k zaměstnancům velmi otevření, 

máme mechanismy obvyklé v profesionálních firmách. 

Udržujeme platné popisy funkčních míst, transparentní 

pravidla, pravidelné půlroční rozvojové a motivační 

pohovory atd.

Výkonné řízení Shopsysu jste přenechal 

kolegovi, abyste měl dostatek času věnovat 

se strategickému řízení a rozvoji nového 

produktu, který má globální potenciál – 

Shopsys Framework jste oficiálně představili 

na podzim loňského roku jako open-

source produkt. Jak se dosud naplnila Vaše 

očekávání, která jste do frameworku vkládal? 

Jaké úspěchy máte za sebou?

Jsem spokojen a je to velmi naplňující. Mé osobní ambice se 

promítají do celé společnosti a slavíme každý malý úspěch – 

novou partnerskou agenturu, nový e-shop s vlastními 

programátory a podobně. Firmě to také otevřelo cestu 

k novým velkým projektům a naši lidé dělají velmi zajímavou 

práci, která je baví. 

Jsem běžec na dlouhé vzdálenosti (doslova) a vím, že 

pro globální úspěch bude potřeba ještě uběhnout mnoho 

kilometrů. Cesta je cíl a vize je směr.
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Víme o Vás, že volný čas rád trávíte ve Vašem 

skleníku, kde čerpáte inspiraci…

Skleník je jeden z mých koníčků. Je opravdu malý a pěstuji 

v něm různou zeleninu a bylinky. Mám rád, když vzniká 

hmatatelný výstup – rajče, lilek, paprika, cokoliv. V našem 

digitálním podnikání mi hmatatelnost chybí. Mezi mé další 

koníčky patří hlavně horské běhy a cestování. Právě tam 

vzniká nejvíce nových nápadů.

Procestoval jste toho už hodně. Která země 

z těch, co jste navštívil, je Vašemu srdci nejblíž 

a proč?

Česko a Slovensko. Opravdu. Mám to tady moc rád a mému 

srdci jsou nejblíže Beskydy a Tatry. Velmi rád cestuji do 

zemí Latinské Ameriky – imponuje mi zejména španělština, 

latinskoamerické tance, životní radost lidí a velmi rozdílná, 

byť velmi blízká kultura.

Petr Svoboda

V šestnácti letech založil firmu Shopsys, která dnes zaměstnává na osm desítek lidí. Výkonné řízení firmy Petr 

Svoboda v roce 2016 předal Lukáši Havláskovi, aby se naplno mohl soustředit na rozvoj nového produktu 

Shopsys Framework, se kterým firma expanduje do zahraničí. Petr Svoboda přednáší o problematice 

e-commerce v Česku i v zahraničí, spoluorganizuje oborové konference ShopCamp, BarCamp, PHP live 

a vydává B2B magazín EXEC pro manažery ze světa e-commerce. Mluví plynule třemi jazyky: česky, anglicky 

a španělsky. Je ženatý a zatím bezdětný.
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Ptali jsme se na Facebooku
Na počátku roku jsme odstartovali sérii on-line rozhovorů #JakNaÚspěch, 
ve kterých ocenění podnikatelé z rodiny Český Goodwill představují své 
podnikatelské příběhy a cestu k úspěchu. Rozhovory na sociální síti Facebook 
jsou určeny široké veřejnosti, a své dotazy tak může v reálném čase pokládat 
každý, kdo se zajímá o zkušenosti podnikatelů, kterých si lidé váží. 

Série #JakNaÚspěch probíhá na FB stránce @CeskyGoodwill 

každých čtrnáct dní. Dosud na otázky publika odpovídali 

Drahomíra Kolmanová (Asociace Entente Florale – Souznění), 

Jiří Martínek (BARVY FRAMAR), Pavel Březina (NIRVANA 

SYSTEMS) a Petr Milata (BEZNOSKA). To nejzajímavější 

z rozhovorů s nimi vám nyní přinášíme.

Kde správné hodnoty mají své místo

Drahomíra Kolmanová působila na počátku tisíciletí 

v evropském projektu Entente Florale Europe, v jehož 

myšlence pokračuje Asociace Entente Florale CZ – Souznění. 

„Jako člen poroty jsem projela 12 zemí Evropy a vím, že 

se máme opravdu hodně dobře,“ zhodnotila Kolmanová. 

Asociace mimo jiné pořádá projekt Má vlast cestami proměn 

a soutěž o Nejkrásnější nádraží. V proměnách je podle 

Kolmanové nejaktivnější Olomoucký kraj. 

Zhruba stovka proměn, které lidé každoročně přihlásí do 

projektu Má vlast cestami proměn, se v rámci putovní výstavy 

představuje široké veřejnosti. Asociace odhaduje roční 

návštěvnost na 3,5 milionu lidí po celé ČR. „Proměny a lidé 

kolem nich mi dodávají cennou víru v to, že naše krásná země 

je v dobrých rukách. Že nejsme tak moc závistiví a sobečtí. 

Že máme dobrá srdce a že velká spousta lidí nemyslí jen na 

sebe,“ uzavřela Drahomíra Kolmanová. Více z rozhovoru 

s Drahomírou Kolmanovou si můžete přečíst v rozhovoru na 

Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události nebo na www.

cesky-goodwill.cz.

Rodinná firma jako šlechtický rod

Firma FRAMAR byla založena v roce 1905 a přes všechny 

historické peripetie se rodině Martínků podařilo, že ji 

v současné době vede již pátá generace. Tato rodinná 

tradice je závazek, který v rozhovoru popsal Jiří Martínek: 

„S nadsázkou mohu říci, že je to jako u šlechtických rodů. 

Každá generace majetek dostane do správy a jejím cílem je 

ho předat další generaci. Nejlépe ještě v lepším stavu, než jste 

jej převzali.“ 

A jaké to je, když v jedné firmě současně spolu pracují tři 

generace? „Asi každý rodinný podnik odpoví, že problémové. 

Každá generace vyrůstá v jiné době. Třetí generace občas 

netuší, co vlastně ta pátá dělá,“ přiznal ‚dědeček‘ Martínek. 
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Ale to podle něj pro firmu neznamená žádnou nevýhodu. 

Každá generace totiž dělá a přináší do firmy něco nového, 

něco důležitého. Nové zkušenosti a nápady, stejně jako již 

zaběhlé pořádky. „A nakonec, všichni máme přeci ten jeden 

společný cíl,“ uzavřel.

Co dalšího ještě prozradil? Jak pečují o rodinnou historii, 

jak se vyrovnávají s konkurencí velkých hobby marketů 

i jaké je gró dlouhodobé prosperity firmy FRAMAR, a další 

zajímavosti ze světa barev si můžete přečíst v rozhovoru na 

Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události nebo na www.

cesky-goodwill.cz. 

Za vším hledej ženu

Když po revoluci Pavel Březina povýšil svého koníčka na 

povolání, vznikla firma NIRVANA SYSTEMS, která je 

dnes předním světovým výrobcem vybavení pro motorový 

paragliding. Globálně úspěšná firma je také držitelem patentu 

na výrobu prvního sériově vyráběného létajícího automobilu. 

S tím má Pavel Březina spoustu plánů: „Přál bych si, abychom 

letos rozběhli výrobu. Pokryli objednávky a vychytali všechny 

případné nedostatky.“ Nejde mu přitom tolik o kvantitu, jako 

spíš o spokojenost zákazníků: „Mám vyzkoušeno, že si věci 

pro létání vyvíjím vlastně pro sebe. Pokud jsem spokojen já 

a novinka mě baví, tak už není problém přesvědčit ostatní.“ 

A kdo je typickým zákazníkem NIRVANY? „Pro vírníky jsou 

to velcí kluci, kterým se v mládí líbily helikoptéry. Teď mají 

čas, prostředky, a hlavně chuť zkusit něco nového,“ přiblížil 

Pavel Březina v on-line rozhovoru. 

Velkých plánů a nových nápadů má pořád více a za vším tím 

je prý potřeba hledat ženu. „Já mám štěstí na jednu takovou 

a díky rodinnému zázemí a také pochopení mohu létat 

s hlavou v oblacích,“ prozradil tajemství svého úspěchu. Další 

inspiraci od vizionáře Pavla Březiny naleznete v rozhovoru 

na Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události nebo na 

www.cesky-goodwill.cz. 

Rodinná firma je ukazatelem stability

A to jednak pro zaměstnance, tak celkově ekonomiky, 

protože rodinné firmy mají větší schopnost přečkat 

nestabilní období. O tom je přesvědčený Petr Milata ml., 

ředitel rodinné firmy BEZNOSKA, kterou spravuje coby 

vnuk zakladatele. „Když vidíte, že rodinná společnost 
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