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Martin Palička: „Exponenciální
technologie nás fascinují.“
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Inovace jsou kontinuální proces,
shodují se oceněné firmy
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Svět v roce 2025
Podle novinových titulků bude svět
v roce 2025 vypadat úplně jinak než
dnes…

• B2B magazín pre Vás s užitočnými informáciami
o podnikaní, životnom štýle a dianí vo svete.
• Doplňte si svoj prehľad prostredníctvom
článkov zo segmentov, ktoré využíva aj Vaša
firma a Vy osobne: informačné technológie,
doprava a logistika, finančné inštitúcie, reality,
podnikateľská legislatíva.
• Spoznajte, ako to robia iné spoločnosti v oblasti
manažmentu, zodpovedného podnikania,
environmentálnych riešení.
• Čo prinášajú pre ekonomické prostredie, v ktorom
pôsobíte, odvetvia ako priemysel, stavebníctvo,
cestovný ruch? Ako ho ovplyvňujú medzinárodné
hospodárske vzťahy a európske väzby Slovenska?
• Prinášame Vám aj informácie a tipy z oblasti
zdravia, voľnočasových aktivít, kultúry či
gastronómie.
Viac informácií nájdete na www.goodwill.eu.sk

…nastane konec dieslů, všechna pozemní doprava bude na

studentů Střední školy uměleckořemeslné a designu z Liberce

vodík a elektřinu, jezdit budeme autonomní vozy, Čína bude

Kateřinek, která za podpory nadačního fondu MA-MA

světovým lídrem ve výrobě automobilů (plánovaný prodej

Foundation a dalších partnerů uchvátila krajany. Reportáž

35 milionů aut ročně), Francie zavře 17 jaderných elektráren,

z této události naleznete na straně 6.

trh práce přijde o 30 % profesí – nahradí je humanoidi,
které tou dobou budou běžnou součástí naší společnosti,

Držíte v ruce letní číslo Magazínu KPCG, ze kterého mám

Kazachstán se zbaví azbuky a vrátí se k latince, a v roce 2026

osobně velkou radost. Je plné úspěchu a stop, které Český

dokonce má být dokončena dálnice z Bratislavy do Košic…

Goodwill zanechává doma i v zahraničí. Po pěti letech je to
výsledek, který mě opravdu těší.

Jakkoli se některé z předpovědí zdají být přitažené za vlasy,
řada z nich se jeví jako více než pravděpodobná. Které z nich

A ještě více mě potěší, pokud přijmete mé pozvání a oslavíte

to jsou, vám napoví nové číslo Magazínu KPCG. Ústředním

společně s námi 5. výročí projektu. Ve čtvrtek 19. října na

tématem letního vydání jsou totiž inovace.

vás spolu s velkolepým galavečerem Český Goodwill 2017
čeká také dopolední Ekonomické fórum – setkání lídrů.

Na následujících stránkách naleznete bezpočet zajímavých

Rezervujte si váš čas podle Kalendária na straně 30 a přijďte

informací, které jsme se dozvěděli při rozhovorech s těmi

nám říct, jaká je vaše vize pro rok 2025?

nejpovolanějšími – inovátory a technologickými lídry
Martinem Paličkou, výkonným ředitelem Etnetera Group,

Přeji vám inspirativní čtení a krásné léto jménem celé HPCG

Mariem Vlčkem, majitelem firmy Moira, či Rostislavem

i týmu Český Goodwill.

Vocilkou, CEO společnosti Flowmon Networks.
Všichni z nich jsou navíc členy rodiny Český Goodwill.
Rodiny, která nyní čítá na 250 firem, a co nevidět se rozroste
ještě více. Za pár týdnů budeme znát finalisty letošního
jubilejního 5. ročníku projektu Český Goodwill. Ocenění pro
firmy, kterých si lidé váží, letos opět zaznamenalo rekord, o
kterém se více dočtete na straně 10.
Rekordní zájem vzbudila také mise Český Goodwill v New

Lenka Hlavatá

Yorku. Letos v květnu se zde představila umělecká tvorba

managing partner HPCG
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AKTUÁLNĚ

OBSAH

16

Česko lithiovou velmocí
Lithium je surovina potřebná pro výrobu baterií, např.
do mobilních telefonů. V krušnohorském Cínovci těžaři
potvrdili největší zásoby tohoto kovu v Evropě, odhady

32

hovoří asi o 6 % světových zásob.
Hlubinnou těžbu zde plánuje firma Geomet, člen

20

australského holdingu. Ve spolupráci s českou společností
HE3DA, která se zabývá vývojem bateriových technologií, by
Geomet rád vytvořil komplexní tuzemský řetězec od těžby,
zpracování, přes výzkum až po výrobu a prodej finálních
výrobků s vysokou přidanou hodnotou.
Zdroj: Novinky.cz
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i všech podnikatelů, kteří například jen uzavírají smlouvy
se zaměstnanci.
Podmínky nařízení GDPR jsou náročné a sankce vysoké.
Dosažení souladu s GDPR si vyžádá řadu opatření
organizačního, procesního i technického charakteru. HPCG
proto v září pořádá seminář na toto téma. Podrobnosti

člen skupiny HPCG

Tisk: Tiskárna Libertas, a.s., www.tiskneme.cz

Revoluční 7, 110 00 Praha 1, IČO: 284 04 416
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,

Tiskové chyby a všechna práva vyhrazena. Publikování nebo jakékoli jiné

spisová značka C 139092

formy dalšího šíření obsahu jsou bez písemného souhlasu vydavatele
zakázány.

Tel: 602 700 327
Neprodejné
© HPCG, 2017
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výkonná ředitelka Lenka Hlavatá do rukou Jaromíra Kříže,

kterých dochází ke zpracování osobních údajů. To znamená

Grafická úprava a sazba: X Production s.r.o., www.xproduction.cz

E-mail: klub@cesky-goodwill.cz

Přísné nařízení Evropské unie, které je označováno za

Regulation (GDPR) a dotkne se všech subjektů a činností, při

Informační materiál ISO Consulting s.r.o,

Od letošního roku je spolupořadatelem i marketingový
specialista HP N Media s.r.o., člen skupiny HPCG. Za HPCG

už 25. května 2018. Jmenuje se General Data Protection

Vedoucí vydání: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz

ZETOR TRACTORS, a.s.

Nařízení GDPR už od května

revoluci v ochraně osobních údajů, vstoupí v účinnost

Český Goodwill – Magazín KPCG

Margaréta Víghová, ředitelka korporátní komunikace spol.

předala zvláštní cenu prezidia ČMS, Duhového delfína,
jednatele Merkur toys, s.r.o.
Zdroj: HPCG

Účtenková loterie jinak
Účtenková loterie k EET – Babišův bič na krácení tržeb, jejíž
spuštění bylo avizováno na začátek prázdnin, zatím dospěla
jen do podoby webu a FB profilu o třech postech. Mezitím
ale v Česku vyrostl podobný projekt, který už dobývá svět.
Jedná se o účtenkovou loterii kombinovanou s tipováním.

naleznete v Kalendáriu na straně 30.

Na rozdíl od první jmenované, vychází z pozitivních

Zdroj: HPCG

postupně rozšířila do 7 zemí světa. Letos vstupuje na dalších

Vyhlášen Marketér roku 2016
V závěru května se již tradičně v Divadelním sále Klubu
Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým
výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže 12. ročníku
Marketér roku 2016. Vítězkou hlavní kategorie se stala

předpokladů. Stojí za ní česká firma RedCrox, která se
8 trhů, včetně USA a Ruska.
Hlavní výhrou je tzv. cash back, kdy spotřebitel může dostat
zpět plnou cenu svého nákupu. Dosud nejvyšší částku získala
zpět Češka, která zaregistrovala „účtenku“, na které si koupila
auto.
Zdroj: Aktuálně.cz
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T: red, MA-MA Foundation

T: red

F: MA-MA Foundation

F: archiv HPCG

Český um si podmanil Manhattan,
mekku módy a designu
V květnu se v americkém New Yorku představilo řemeslné umění studentů
Střední školy uměleckořemeslné a designu z Liberce Kateřinek. Událost vzbudila
veliký ohlas nejen u dvou stovek přítomných hostů, ale také v médiích a na
sociálních sítích.

Kulturní akce se konala pod záštitou Generálního konzulátu

také výrobky uměleckých kovářů a čalouníků ze střední školy

ČR v Bohemia National House na Manhattanu 10. května

Kateřinky.

a 12. května v krajanské budově Bohemia Garden ve čtvrti
Astoria. Oba večery se navíc díky partnerům podařilo zařadit

„Nemohu to pojmenovat jinak, než jako obrovský úspěch!“

do programu prestižní přehlídky NYCxDesign, která je

neskrýval své nadšení Generální konzul Martin Dvořák.

newyorskou tradiční květnovou oslavou designu.

Zájem, který akce vzbudila na sociálních sítích, podle svých

Červnová akce
KPCG sklidila
úspěch
V pátek 9. června měli členové KPCG,
rodiny Český Goodwill a partneři
možnost zažít work-life balance
v praxi. Pod hlavičkou KPCG pro ně
HPCG uspořádala celodenní workshop
Businesswomen: Tajemství úspěšné
ženy. Akce se konala v panenské
přírodě českomoravského pomezí
v resortu Svatá Kateřina.

oslovila a zanechala v nich podnět k hlubšímu zkoumání.

slov hodnotí jako enormní: „Mohou se mu rovnat snad jen

Čtyři inspirativní ženy poodhalily účastníkům workshopu

Ve spolupráci střední školy z Kateřinek, Nadačního fondu

zprávy o Jágrovi a fotografie Prahy. A ještě k tomu rád znovu

roušku tajemství svého úspěchu formou, která dámy

MA-MA Foundation, HPCG a dalších partnerů, se podařilo

dodám, že to byl zájem zcela zasloužený.“

i pány vtáhla do děje. Postupně na téma síla, sebevědomí,

„Pro nás osobně bylo velkým zážitkem vystoupení paní

krása a image ženy vystoupily: Michaela Hrdličková,

Míši Hrdličkové, která řeší obdobné problémy při jednání se

představit Český Goodwill krajanům žijícím v New Yorku
nejen jako ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, ale také

Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na pečlivé

ředitelka farmaceuticko-technologické společnosti, Milena

zaměstnanci a podřízenými jako my v naší rodinné firmě,“

v podobě reálné řemeslné tvorby.

a profesionální přípravě akce, a přejeme jim, aby se potenciál

Steinmasslová, herečka a lektorka umění argumentace

zhodnotili své pocity Mirek a Věra Krištofovi (LORIKA CZ),

budoucí spolupráce, který zažehla proběhlá kooperační

a rétoriky, Věra Komárová, první dáma kosmetické

a dodali: „Bylo povzbuzující vidět, že někdo je na stejné vlně

jednání, rozvinul brzy naplno.

firmy Dermacol, a Jitka Vysekalová, prezidentka České

a že obdobné postupy při řízení lidí fungují jak v malých

marketingové společnosti.

firmách, tak ve velkých korporacích.“

Spolu s přehlídkou módních kolekcí studentek 2. a 3. ročníku
totiž návštěvníci na velkoformátových fotografiích obdivovali

K autentické atmosféře workshopu přispěl také
networkingový večer, který pátečnímu workshopu
předcházel. Celá akce se tak setkala s pochvalnými reakcemi
ze strany účastníků, a líbila se také přednášejícím.
Na otázku, co si z workshopu odnesla nejdůležitějšího,
například Milena Steinmasslová odpověděla: „Hluboký
pocit uspokojení ze setkání s myslícími, poučenými,
sebevědomými a laskavými lidmi. Měla jsem radost z otázek,
které padaly, i ze způsobu, jak byly kladeny.“ Čekali byste
v jejím příspěvku pohybová cvičení? Tak právě ta přítomné
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PRŮZKUM
T: red
F: pixabay.com

téměř nepoužívá intranet/firemní nástěnku (36,8 %) ani

Co přinesl průzkum HPCG

večírky, teambuildingy, helping days a jiné eventy stmelující
Za nástroje často a pravidelně využívané respondenti označili

týmového ducha (31,6 %).

v drtivé většině osobní setkání a rozhovory (91,7 %). Na
druhé příčce se s velkým odstupem umístil intranet/firemní

Osobní kontakt je nejdůležitější

nástěnka (36,8 %). V téměř shodném pětinovém poměru

Jak se komunikuje
v českých firmách?
Na červnovém workshopu KPCG Businesswomen zazněla
diskuse na téma, zda lze stejné přístupy k řízení zaměstnanců
aplikovat v nadnárodní korporaci stejně jako ve střední nebo
malé rodinné firmě. Její závěr byl pro zkušené podnikatele
pochopitelný.
„Samozřejmě, že shodné principy řízení lidí jsou platné

pětiny respondentů (41,7 %) přímo dbají na to, aby všichni

ve firmách bez rozdílu velikosti,“ řekl Petr Hlavatý,

zaměstnanci zastávali stejné hodnoty jako jejich šéf a firma

zakládající partner skupiny HPCG, který se již deset let

tak fungovala jako homogenní celek.

respondenti uvedli, že často a pravidelně pro komunikaci

„Překvapující zjištění bylo, že dvanáctina dotázaných (8,3

v rámci firmy využívají newsletter nebo zaměstnanecký

%) označila za zřídka využívanou možnost osobní setkání

časopis (22,2 %) a večírky, teambuildingové akce, helping

a rozhovory se zaměstnanci,“ zhodnotil Petr Hlavatý s tím,

days apod. (21,1 %).

že schopnost otevřeně si se zaměstnanci osobně pohovořit
o všem, co je potřeba, je základním klíčem k úspěchu.

Naopak na otázku, které nástroje interní komunikace firmy
využívají výjimečně nebo nikdy, více než tři čtvrtiny (77,8

„Nejedná se při tom pouze o hodnocení výkonnosti, ale

%) odpověděly, že je to v jejich případě forma newsletteru

kupříkladu takové small talks dělají divy,“ uzavřel Hlavatý,

či zaměstnaneckého časopisu. Třetina firem uvedla, že

podle něhož osobní účastí dá šéf najevo svůj zájem, kterým
své zaměstnance motivuje a inspiruje.

100 %

Nástroje interní komunikace
využívané často a pravidelně
91,7 %
Nástroje interní komunikace
využívané výjimečně nebo nikdy

věnuje poradenství v řízení podniku. „Základem úspěchu je
v každém případě kvalitní, obousměrná komunikace mezi

Více než třetina (37,5 %) uvedla, že se snaží, aby sami, stejně

majitelem, resp. managementem a podřízenými,“ dodal.

jako ostatní manažeři, šli svým podřízeným příkladem.

77,8 %

Pouze necelých pět procent (4,2 %) účastníků průzkumu se

Ryba smrdí od hlavy

domnívá, že každý ze zaměstnanců je již dospělým člověkem,
kterého nelze utvářet k obrazu svému.

36,8 %

36,8 %

Úroveň komunikace na pracovišti v sobě zrcadlí firemní

31,6 %

kulturu. Touto otázkou se zabýval také pravidelný průzkum

A jak se tedy komunikuje v českých firmách? Průzkum

HPCG mezi členy rodiny Český Goodwill. Vyplynulo

HPCG se zaměřil na nástroje interní komunikace, které se ve

z něj, že čtyři z pěti majitelů/ředitelů českých firem chápou,

firmách využívají.

že jsou to primárně oni, kdo tvoří firemní kulturu. Dvě
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22,2 %
0%

21,1 %

8,3 %
Osobní setkání

Rozhovory

Intranet

Firemní nástěnka
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ČESKÝ GOODWILL 2017
T: red
F: HPCG

Český Goodwill
slaví 5. narozeniny rekordem
S obrovským zájmem o podporu podnikatelů, kteří ke svému podnikání
přistupují odpovědně, se letos setkal projekt Český Goodwill 2017. Do jubilejního
ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, přišlo rekordních 132 nominací.
Oproti předchozímu ročníku se jedná o nárůst 15 %. Z

Upřímné nominace

celkového počtu byla pouze jedna nominace duplicitní,
celkový počet platných nominací tak činí 131. V porovnání

Skoro čtyři pětiny (78 %) nominujících letos vyjádřilo svůj

s rokem 2016 jejich počet vzrostl téměř o pětinu.

souhlas s tím, aby jejich nominovaný podnikatel nebo firma
byli informováni o tom, kdo je nominoval.

“Zájem veřejnosti vyjádřit veřejné uznání podnikatelům
a společnostem, kterých si váží pro jejich odpovědný

Novinkou letošního 5. ročníku ocenění Český Goodwill byla

přístup k podnikání, každoročně roste, což nás velice těší,”

možnost uvést v nominačním formuláři referenční osoby,

zhodnotila dosavadní výsledky autorka projektu Lenka

které potvrdí uvedený nominační důvod. Nadpoloviční

Hlavatá s tím, že letošní rekordní zájem vnímá jako krásný

většina nominujících tuto možnost využila, aby zvýšila váhu

dárek k 5. jubileu, které ocenění Český Goodwill v roce 2017

své nominace.

slaví.
“Jsme nesmírně potěšeni tím, s jakou pečlivostí lidé letos
Šest podnikatelů obdrželo vícenásobnou nominaci. To

k nominacím přistoupili. Množství těch, kdo využili možnost

znamená, že je nominovalo víc než jedna osoba. Deset

a uvedli reference ke své nominaci, předčilo veškerá naše

nominací přišlo opakovaně pro finalisty předchozích ročníků

očekávání,” prozradila Lenka Hlavatá.

projektu Český Goodwill.
Kvalita a upřímnost nominací - zejména nominačních
Nejvíce nominací na ocenění Český Goodwill 2017 zaslali

důvodů - vzrůstá každoročně. „Letos zatím byl podíl

zaměstnanci (26 %), následovali je obchodní partneři (23,5

opravdu precizně zpracovaných nominačních formulářů,

%). Ve třiadvaceti případech (17,6 %) nominace přišla od

které veřejnost v průběhu nominační fáze zaslala,

přátel a kamarádů a skoro stejné množství zaslali rodinní

nejvyšší,” uzavřela Hlavatá.

příslušníci (20 nominací, 15,3 %).
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MICHAELA ĽUP
TÁKO
ROZBORA COUT VÁ
URE
JANA PIŠTEJOV
VERONIKA HLO Á
ŽNÍKOV
ZUZANA HAKOV Á
Á
JANA GAVALCO
VÁ
TATIANA BY TAŤ
ÁNA KOVAŘÍKOV
Á
PONER
BELINDA CHOR
LEY

ROZHOVOR
T: red
F: archiv HPCG

Inovace jsou kontinuální proces,
shodují se loni oceněné firmy
Projekt Český Goodwill dokáže díky nominující veřejnosti objevit úžasné firmy, které dělají čest
ČR doma i v zahraničí. Svědčí o tom i kategorie Inovace. Přinášíme vám rozhovor s Rostislavem
Vocilkou, ředitelem firmy Flowmon Networks, a Mariem Vlčkem, majitelem firmy Moira, jejichž
příběhy loni nejvíce oslovily odbornou porotu, a umístily se tak na předních příčkách v této

Zleva:
Mario Vlček (MOIRA), Vladimír Šulc (EDUARD), Rostislav Vocilka (FLOWMON)

kategorii.

Vaše firma obsadila 1., resp. 3. místo v kategorii INOVACE

Změnilo se u vás od získání ocenění Český Goodwill něco?

agentury jako CzechTrade pomáhající s rozvojem v zahraničí.

nám nevyváží možná rizika spočívající v omezení vlastního

ČG2016. Jak jste tento úspěch vnímali? Jaký pro vás mělo

Kam se vaše firma od té doby posunula?

Z mladých firem se díky tomu mohou stát zajímaví hráči

rozhodování.

toto ocenění význam?

Rostislav Vocilka: Neřekl bych, že nás ocenění přímo
Rostislav Vocilka: Určitě nám pomohlo zviditelnit jméno

motivovalo k vyššímu úsilí. Bereme jej spíše jako nezávislé

Flowmon u širší veřejnosti, což se pozitivně promítá

potvrzení toho, že jdeme vytyčeným směrem, jehož jsou

například do našeho náboru. Když někdo hledá práci,

inovace důležitou součástí. Od vyhlášení vítězů to bude už

obvykle ho také zajímá, jaká

skoro rok a my se přirozeně

ta firma a jak se chová ke

posunuli dál.

svému okolí. Ocenění, jako
je Český Goodwill, značce
právě takovou přidanou
hodnotu dávají. Nejde ale jen
o potenciální uchazeče o práci.
Je to pozitivní vzkaz i našim
obchodním a technologickým
partnerům, jakési potvrzení

„Transfery technologií z univerzit
jsou v ČR dnes již srovnatelné se
zahraničím, z čehož mám osobně
velkou radost.“
Rostislav Vocilka

Mario Vlček: Ne. Inovace
jsou u nás kontinuální
proces. Nosíme vlastní kůži
na trh již 27 let. Nepřežili
bychom bez inteligentní
strategie s integrovanými
inovacemi. Musím

dlouhodobého směřování

poznamenat, že zhotovit

firmy a naplňování jejich

výrobek od A až do Z na

hodnot. V neposlední řadě je

jednom místě je dnes

ocenění pozitivně vnímáno také našimi akcionáři. Ti vidí, že

v Evropě neobvyklé, a za těch 27 let se nám život s Moirou již

mimo ekonomických cílů, sledujeme také jiné hodnoty.

několikrát technologicky proměnil.

Mario Vlček: Z naší strany se jednalo o velmi příjemné
překvapení. Snad nejvíc proto, že inovační tendence nijak
důrazně neprezentujeme. Ocenění tedy znamená, že se
někdo o naše činnosti kvalifikovaně zajímá a přijdou mu
sympatické.
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Jak vnímáte podmínky pro inovace v České republice?

Rostislav Vocilka: Podpora inovací u nás podle mě
funguje. Existují různé státní dotační programy pomáhající
s financováním, instituce jako Jihomoravské inovační

na trhu, kteří dají práci
dalším a přispějí k rozvoji
regionu. My jsme už přece
jenom odrostlejší firma,
díky čemuž jsme schopni
inovace ufinancovat sami.
Nemohu tedy říci, že by mi
nějaká podpora vyloženě
chyběla.
Mario Vlček: Jako
rozhazování peněz.
Budu vycházet z naší

Můžete pojmenovat jednu

„Tehdy jsme nebyli v EU a ochrannou
známku Moira jsme měli zapsanou
v celém kulturním světě. Vstupem do
EU jsme žádali znovu a ukázalo se, že
v Itálii zapsala čtyři roky po nás jedna
paní toto jméno na svoje cirkusové
číslo. Stálo nás to deset let tahanic
a nakonec finanční vyrovnání!
Úředníci se prostě naučili vydělávat
a nejmenuje se to korupce.“

praxe. Například vlastní
know-how, jen v jednom

Mario Vlček

z našich oborů, umožňuje
vlákenným materiálům
na několika stupních
zušlechtění navzájem synergicky spolupracovat a tak vytvořit
ve výrobku funkci s přesahy, které jsou pro zákazníka
zajímavé. Chceme-li se podělit o inovativní práci, děláme to
s vlastními lidmi. Je to proces nejkratší a tedy i nejlevnější. Je
nás dohromady 150, každý je svojí činností zaujat a nemusí se
mu vysvětlovat, o co nám vlastně jde. No a to je celé. Peníze
odněkud na tom nic nezmění. Stejně tak platit někam. To

ze všech vašich inovací, na
kterou jste nejvíce hrdý?

Rostislav Vocilka: Historicky
jsme hrdí na nejrychlejší
a nejvýkonnější sondy
generující NetFlow data
při plně zatížené 100 Gb
počítačové síti. Tyto sondy
jsou zdrojem dat pro naše
bezpečnostní řešení. S těmito
100 Gb sondami jsme utekli
světu a konkurenci již v roce
2013.
Mario Vlček: Ano, je to beze

sporu vznik pětilaločného polyolefinového vlákna Moira
TG 900. Na této bázi a patentech jsme vystavěli navazující
technologie v devadesátých letech, a stabilizovali tak výrobu
funkčního prádla Moira. Ukázalo se, že není rozhodující
nedostatek prostředků, ale úpornost angažovaných.
Děkujeme vám za inspirativní rozhovor.

centrum, které sdílí zkušenosti, pomáhají s networkingem,
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ROZHOVOR
T: red
F: Flowmon Network

„V Česku vznikají opravdu
špičkové technologie,“
myslí si Rostislav Vocilka

s pracovním označením time machine, stroj
času. Zkoumáme vývoj unikátního nástroje
pro záchyt síťového provozu zpětně v čase. To
by úplně změnilo oblast vyšetřování síťových
incidentů. Ty jsou typicky detekovány až
zpětně. Pokud bude mít administrátor možnost
„vrátit se v čase“, významně to usnadní jejich
šetření.

Reportuje o ní agentura Gartner, největší analytická společnost v oboru IT na světě, což je

Před deseti lety jste vznikli jako univerzitní

obdobou michelinské hvězdy v gastronomii. V letošním roce slaví 10. výročí a její motto zní:

spin-off. Jak hodnotíte obecně spolupráci

Srovnávejte se s těmi nejlepšími na světě a snažte se je překonat. Firmu Flowmon Networks, jež

podniků s univerzitami a transfery

loni zvítězila v kategorii INOVACE ČG2016, nám představil její CEO Rostislav Vocilka.

technologií do praxe?

Situace se v této oblasti dramaticky zlepšila.
Společnosti mohou řešit své problémy s pomocí
Vaše společnost vyvíjí pokročilé produkty pro správu

Jedná se o řešení pro ochranu před tzv. DDoS útoky,

doktorandů a vědců, kteří zároveň získávají

a zabezpečení počítačových sítí. Jak byste tuto oblast

které stále zůstávají kybernetickou hrozbou číslo jedna.

zpětnou vazbu o potřebách trhu. To je velmi

přiblížil?

Vývoj začal v roce 2014 a dnes již objemy prodejů ukazují

důležité při vzdělávání mladých lidí. Na našem

násobnou návratnost vynaložené investice. Produkt dál

vlastním příkladu bych určitě doporučil také

inovujeme a zdokonalujeme, což nám umožnilo potrápit

větší zapojení studentů do praxe již při studiu.

řadu konkurentů ve světě.

Firmy by jim měly dávat příležitosti, vzdělávat

Flowmon reaguje na palčivé otázky dnešního IT, jehož
složitost a propojenost neustále roste. Závislost lidí a firem na
systémech, aplikacích nebo fungování internetu, je enormní.

je a připravovat si tím kvalitní zaměstnance,

Zároveň skokově roste kybernetická kriminalita, která

Jste mladá dynamická firma. Na čem aktuálně pracujete

kterých je v některých segmentech trhu

stabilitu tohoto ekosystému nabourává. Síťová infrastruktura

a jaké máte plány do budoucna?

nedostatek. Řada našich současných

je nervovou soustavou dnešního IT a je potřeba nástroje,

zaměstnanců si našla cestu do Flowmon

který pomůže takové prostředí spravovat a chránit. Flowmon

Za poslední rok jsme přišli s několika klíčovými inovacemi

s tím firmám pomáhá v jednom integrovaném řešení, které

našich produktů, které přímo ovlivňují úspěšnost našeho

na trhu nikdo jiný nenabízí.

byznysu. Jednalo se například o zkrácení času potřebného

Transfery technologií z univerzit jsou již

pro detekci tzv. DDoS útoků, také se snažíme posilovat naši

téměř na denním pořádku, zejména v Brně,

Kterou ze svých inovací nebo produktů považujete za

přítomnost na mimoevropských trzích, například v Jižní

kde máme největší zkušenosti. Pokud dnes

klíčovou?

Koreji, a v neposlední řadě jsme s našimi R&D partnery

výzkumný tým požádá o vyvedení technologie,

rozjeli několik nových výzkumných projektů.

kterou vyvinul na univerzitě, do své nové firmy,

Dnes je pro mě nejvýznamnější inovací aplikace DDoS
Defender, která patří do rodiny našich produktů Flowmon.
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Zajímavý je třeba společný projekt s VUT v Brně

Networks právě tímto způsobem.

centra pro transfer technologií mají již postupy
a jde jen o to, dohodnout si pravidla.

Rostislav Vocilka,
CEO, Flowmon Networks
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KALENDÁRIUM

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

01 / 09

Startuje Hlasování
veřejnosti

15 / 09

Seminář GDPR – Evropská
revoluce v ochraně osobních
údajů a klubové setkání

První školní den tradičně odstartuje také hlasování veřejnosti

Držitel Zvláštní ceny partnera ČG2016 Valašské muzeum

o titul Osobnost jubilejního 5. ročníku ocenění Český

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hostí v polovině

Goodwill. Současně s ním bude probíhat také hlasování

září mezinárodní zasedání porot Český Goodwill 2017

v premiérovém ročníku ocenění Slovenský Goodwill.

a Slovenský Goodwill 2017. Akci v odpoledních hodinách

Hlasování se může účastnit každý, kdo má zájem podílet

doplní klubové setkání členů KPCG a rodiny Český

se na výsledné podobě projektu oceňujícím firmy, kterých

Goodwill. Jeho součástí bude seminář na téma GDPR

si lidé váží. Hlasování tradičně probíhá on-line a každý

(přísné evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které

účastník může dát právě jeden hlas svému favoritovi na titul

se od května 2018 bude pod hrozbou astronomických pokut

Osobnost ČG2017, resp. SG2017.

dotýkat všech právních subjektů, vč. podnikatelů a firem),
prohlídka muzea komentovaná přímo z úst jeho ředitele,

Délka trvání:

1. – 30. 9. 2017

Místo:

www.cesky-goodwill.cz

pana Jiřího Ondruše, a setkání uzavře oblíbený networking.
Termín:

15. 9. 2017 15,00 – 21,00 hod

Místo:

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm

19 / 10

Ekonomické fórum –
setkání lídrů

19 / 10

Galavečer Český
Goodwill 2017

07 / 11

Galavečer Slovenský
Goodwill 2017

22 / 11

Konference
Marketing 4.0

Ekonomické fórum – setkání lídrů se koná u příležitosti

Velkolepý galavečer u příležitosti 5. výročí založení ocenění

Slavnostní vyvrcholení premiérového ročníku ocenění

Zveme vás ve spolupráci s Českou marketingovou

vyvrcholení jubilejního 5. ročníku projektu Český Goodwill.

pro firmy, kterých si lidé váží, by si neměl nechat ujít žádný

Slovenský Goodwill, který HPCG pořádá ve spolupráci s Top

společností na konferenci o budoucnosti marketingu

Ve fóru vystoupí čelní představitelé institucí, které letos

z členů rodiny Český Goodwill. Srdečně zveme všechny

centrem podnikatelek SK a Sdružením mladých podnikatelů

s názvem Marketing 4.0, která se uskuteční 22. listopadu

projektu Český Goodwill 2017 poskytly záštitu: Ministerstvo

finalisty a oceněné napříč všemi ročníky projektu, abychom

Slovenska, proběhne v centru Bratislavy v historickém

v Praze. Součástí konference bude také slavnostní vyhlášení

průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo

společně oslavili odpovědný přístup k podnikání v Česku.

Žičiho paláci z 18. století. Spoluorganizátorem galavečera

nového ročníku soutěže Marketér roku 2017. Akce je vhodná

zemědělství, předseda Svazu měst a obcí ČR, aj. Jakou mají

Popáté předáme ocenění Český Goodwill a slavnostní večer,

je agentura Star Production. Pod záštitou Slovenské

pro marketingové manažery i top management firem,

vizi pro ČR v roce 2025? Přijďte diskutovat s ostatními lídry a

který bude plný překvapení, letos výjimečně zakončíme

obchodní a průmyslové komory, předsedy vlády SR a dalších

které chápou, že promyšlený a cílený marketing je jedním

slavte s námi 5. narozeniny už od rána.

afterparty.

významných institucí budou poprvé ocenění slovenští

z důležitých faktorů zvyšování konkurenceschopnosti české

podnikatelé a firmy, kterých si lidé váží.

ekonomiky.

Termín:

Termín:

22. 11. 2017

Místo:

Millennium Plaza,

Termín:

19. 10. 2017 8,30 – 12,30 hod

Termín:

Místo:

Kongresové centrum ČNB,

Místo konání: Kongresové centrum ČNB,

Senovážné nám. 30, Praha 1

19. 10. 2017 17,00 – 24,00 hod
Senovážné nám. 30, Praha 1

7. 11. 2017 18,00 – 22,00 hod

Místo konání: Žičiho palác,
Ventúrska 9, Bratislava, SK
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V Celnici 10, Praha 1
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LIFESTYLE
T: red
F: archiv firem, mapy.cz

Všude dobře, doma nejlépe! Vydejte se
napříč republikou po stopách Českého
Goodwillu
Česká republika skýtá bezpočet atraktivit, díky kterým lze strávit příjemně
celé léto v tuzemsku. To si uvědomuje stále více lidí, i proto je domácí turistika stále více sílícím trendem. Také v rodině Český Goodwill jsme nalezli firmy
a podnikatele, kteří pečují o místa, jež stojí za to navštívit. Někteří vdechli nový
život historickým památkám, jiní vybudovali pamětihodnosti na zelené louce.
Některé jsme společně v rámci klubových aktivit navštívili, jiné vám nyní představíme poprvé. Inspirujte se našimi výletními tipy na léto.
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1) Park Mirakulum

3) Kynšperský pivovar

Milovice, Topolová 629

Kynšperk n. Ohří, Sokolovská 40

Otevírací doba: 10 – 18 hod

Otevírací doba: 10 – 18 hod (prodejna)

10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit

Součástí nedávno zrekonstruovaného komplexu Kynšperský

s množstvím nápaditých herních prvků nabízí celodenní

dvorec, kde se nachází výrobna piva, podniková prodejna,

vyžití pro návštěvníky všech věkových kategorií.

stylová restaurace, i mini ZOO a dětské hřiště.

Nominace: Český Goodwill 2014

Nominace: Český Goodwill 2015

2) Žižkovská televizní věž

4) Statek Bernard

Praha, Mahlerovy sady 1

Královské Poříčí, Šachetní 135

Otevírací doba: 9 – 24 hod

Otevírací doba: 10 – 18 hod (muzeum)

Neodmyslitelná dominanta hlavního města se pyšní 3 NEJ:

Vedle ubytování s restaurací nabízí také muzeum řemesel,

nejvyšší stavba v ČR, nejvyšší vyhlídková plošina v ČR

řemeslné dílny, ekoučebnu, včelařské středisko, či zábavně

a druhá nejošklivější stavba světa.

naučné centrum řeky Ohře.

Nominace: Český Goodwill 2014

Nominace: Český Goodwill 2013
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5) Chateau Zbiroh

7) Zámecký dvůr Všeradice

Zbiroh, Zbiroh 1

Všeradice, Všeradice 1

Otevírací doba: 10 – 18 hod

Otevírací doba: 9 – 17 hod (galerie a muzeum)

Zámek tří císařů, kde Alfons Mucha namaloval Slovanskou

V zámeckém areálu se nachází například muzeum a galerie

epopej, byl původně nejstarším šlechtickým hradem

známé místní rodačky M. D. Rettigové, minipivovar Všerad,

v Čechách s nejhlubší studnou v Evropě.

i víceúčelové sportovní hřiště.

Nominace: Český Goodwill 2014

Nominace: Český Goodwill 2015

6) Dvůr Pecínov

8) Valašské muzeum v přírodě

Benešov, Pecínov 1

Rožnov p. Radhoštěm, Palackého 147

Otevírací doba: 11 – 22 hod (restaurace)

Otevírací doba: 9 – 18 hod

J E D I N E Č N Á T I S KÁ R N A S V É V E L I KO S T I V C E N T R U P R A H Y
Jsme tradiční českou firmou, poskytující komplexní polygrafické služby v oblasti
Největším lákadlem je zdejší farma známá úspěšným chovem

Rožnovské muzeum plní odkaz svého zakladatele Bohumíra

archového ofsetu. Smyslem naší práce je uspokojení i těch nejnáročnějších klientů.

koní, která nabízí nezapomenutelné vyjížďky na koni do

Jaroňka, který si přál, aby se skanzen stal živým muzeem,

okolní panenské přírody Pecínovských hor.

a oživuje tradiční techniky a folklór.

O tom, že se nám naše práce daří, svědčí nejen řada spokojených zákazníků,

Nominace: Český Goodwill 2014

Nominace: Český Goodwill 2016

ale i ocenění za polygrafické zpracování, která jsou nám každoročně udělována.

TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.
Drtinova 10, 150 00 Praha 5
www.tiskneme.cz
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Tel.: +420 227 018 273
Mobil: +420 773 975 867
E-mail: info@tiskneme.cz
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