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EDITORIAL

V řeči čísel

Vážení čtenáři,
před deseti lety v říjnu roku 2008 jsem založil poradenskou

Osobnost Český Goodwill 2018, s nímž přinášíme velký

firmu ISO Consulting se zaměřením na interim management

rozhovor na stranách 16–21. Dalším aktuálním tématem je

v oblasti obchodu a marketingu, před šesti lety jsme společně

Brexit, na který nám svůj pohled představil generál Andor

s manželkou a výkonnou ředitelkou HPCG vymysleli

Šándor na straně 7.

a uspořádali pilotní ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé
váží, Český Goodwill. Za 6 let se rodina Český Goodwill

A protože se blíží konec roku, samozřejmě jsme nemohli

rozrostla z 20 na 400 členů z řad majitelů malých i velkých

vynechat bilancování a zároveň představení kalendáře

firem. Ocenění Český Goodwill získalo prestiž, mezi členy

plánovaných akcí na příští rok. Ta první, u které se těším na

rodiny je 10 % českých miliardářů a každý rok přijímáme

setkání s Vámi proběhne již 17. ledna v Praze.

více a více nominací (doposud 619) i hlasů veřejnosti (více
jak 50 000).

Přeji Vám inspirativní čtení, klidné sváteční období, co

Za tu dobu se událo množství změn v naší společnosti,

nyní můžete nominovat firmy, kterých si vážíte, do 7. ročníku

překonali jsme hospodářskou krizi a nacházíme se na

Český Goodwill 2019!

nejúspěšnější vstup do nového roku a nezapomeňte, že již

vrcholu konjuktury. Zcela se proměnily technologie, které
jsou integrální součástí našich životů, a letos jsme oslavili
100. výročí naší republiky, která svou existenci rovněž neměla
vůbec jednoduchou. Aktuální, už čtrnácté, vydání Magazínu
KPCG se snaží přiblížit některé budoucí trendy. Není zřejmé,
jaký bude svět za dalších 100 let, ale je jasné, že největšími
hybateli změn budou technologie. Např. létající automobily,
o kterých se dočtete v rozhovoru s čerstvým držitelem titulu
Inovace Český Goodwill 2018 Pavlem Březinou na straně 34.
Prognózou vývoje světa do roku 2035 docenta Štědroně na
stranách 29–33.
Na druhou stranu je celá řada „obyčejných“ problémů, které
bohužel nejsou stále vyřešeny a ani ty nejlepší technologie
je nevyřeší. Mezi ně patří např. boj proti týrání zvířat,

Petr Hlavatý

jehož hrdým představitelem je Robert Plicka, nositel titulu

zakládající partner HPCG
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Letní setkání KPCG počtvrté
Už počtvrté se členové rodiny Český Goodwill sešli na oblíbeném Letním setkání.
Tradiční akce se uskutečnila 25. července ve Všeradicích. Místní patriot Bohumil
Stibal, majitel firmy SOME a držitel vícenásobné nominace na ocenění Český
Goodwill, zde zrekonstruoval Zámecký dvůr, který váženým podnikatelům nabídl
bohatý program.
V roce 2013 zde obnovil výrobu Pivovar Všerad. Pivo v něm vaří

a spisovatelkou (psala básně, divadelní hry a krátké prózy),

sládek Jiří Diviš, který o své práci poutavě vyprávěl a hostům

přesto je místní rodačka dnes známá především jako

nabídl i názornou ukázku včetně degustace. Místní piva nejsou

autorka knihy Domácí kuchařka. Hosté se v muzeu mohli

filtrovaná ani pasterizovaná a unikátní chuť jim v kombinaci se

seznámit s podrobnostmi z jejího života, interaktivní

žateckým chmelem dává voda z vlastních hlubokých studní. Ty

expozice nabídla také četné informace a ověřila znalosti

jsou napájené krasovou vodou z podzemního jezera v CHKO

hostů nejen z kulinářské oblasti. Výstava dále nabídla

Český kras, u které se obec Všeradice nachází.

možnost srovnání stavu, ve kterém se Zámecký dvůr
nacházel před tím, než začal díky úsilí Bohumila Stibala

Součástí Zámeckého dvora Všeradice je také muzeum

vzkvétat, a ukázal náročnost celé rekonstrukce.

Magdaleny Dobromily Rettigové. Byla českou buditelkou

Zapište si do kalendáře:
25. 7. 2019
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.
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BREXIT: jaké
dopady bude mít na
situaci v Evropě?

VIP beseda
s Andorem Šándorem
Galavečeru Český Goodwill 2018
předcházela VIP beseda s generálem
Andorem Šándorem na téma Jak
bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Tuto akci připravila poradenská
firma HPCG u příležitosti svých
10. narozenin jako poděkování za
spolupráci dlouhodobým obchodním
partnerům a členům Klubu Partner
Český Goodwill.
Primátorský sál Staroměstské radnice přivítal dvě desítky
hostů, kteří měli možnost diskutovat s bývalým náčelníkem
Vojenské zpravodajské služby ČR. Generál Andor Šándor
je uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby
terorismu a krizový management.
Diskuse souvisela s oslavami 100. výročí československé
státnosti, v jejichž duchu se nesl galavečer ČG2018, a věnovala
se historické pozici ČSR v mezinárodním měřítku s důrazem
na vývoj po roce 1989, současné pozici České republiky jako
člena EU a NATO i aktuálním hrozbám, kterým nejen ČR čelí.
Setkání bylo pro všechny velmi inspirativní.

29. března 2019 vystoupí Spojené
království z Evropské unie. O tzv.
brexitu občané země v referendu
rozhodli 23. června 2016 (psali jsme
v o tom v Magazínu KPCG | léto
2016). Přestože článek 50 Lisabonské
smlouvy, který předpokládá
dvouletou lhůtu pro dojednání
podmínek ukončení členství, byl
aktivován 29. března 2017, ani čtyři
měsíce před konečným termínem pro
vystoupení zatím není jasno, jak bude
rozvod Velké Británie s EU vypadat.
Jak vnímá otázku brexitu a možných
důsledků, jsme se zeptali generála
Andora Šándora:
Už moc času nezbývá k tomu, aby Londýn došel
shody s Bruselem ohledně vystoupení země
z EU. Ani Velká Británie ani EU si nemohou
dovolit rozvod bez dohody, tzv. tvrdý Brexit.
Ten by poškodil obě strany. Spojené království
je přeci jenom velmi důležitou zemí. Je pátou
nesilnější ekonomikou světa, disponuje jednou
z mála efektivních armád v Evropě a má jaderné
zbraně. Také nelze nevidět, jak by to mohlo
negativně ovlivnit dohodu z Velkého pátku,
na jejímž základě utichly zbraně mezi katolíky
a protestanty v Severním Irsku, pokud by hranice
s Irskem přestala být tzv. „unijního typu“.
Pro mě jako člověka, který v Británii žil
a pracoval, je největším paradoxem to, že
premiérka Mayová, která má za cíl zemi
rozvést s EU, byla za Cameronovy vlády hlavní
zastánkyní setrvání v Unii. Jaké je tedy její
skutečné vlastní mínění? Pro mě nemůže
být a není autentická. Lidsky, a už vůbec ne
politicky. Bez ohledu na to, jak brexit dopadne,
jsou její dny v Downing Street stejně sečteny.
Poražení, a je otázkou, kdo skutečně bude
vítězem, jí to neodpustí.
Platí ještě to známé Good old England? Stará
dobrá Anglie. Je dost důvodů si myslet, že
bohužel ne. Those were the days of my life, jak
zpívá Freddie Mercury.
A jenom na okraj, pro české czechxitáře.
Podívejte se, jak se v Bruselu s Británií nemažou.
Jak by se asi chovali k nám!? Kteří sice tak
malí nejsme, rozhodně však takovou ligu jako
Londýn nehrajeme.

PODPOŘILI JSME
T: red
F: archiv HPCG

Český talent na hudebním poli
Galavečer Český Goodwill 2018 se nesl v duchu oslav 100. výročí založení
Československa. Jednotlivé etapy historického vývoje dokreslila hudba
Národního dechového orchestru pod vedením ambasadora ocenění Český
Goodwill šéfdirigenta Václava Blahunka.
Národní dechový orchestr ČR je reprezentativní hudební

V rámci galavečera proběhla dražba publikace Český

těleso tvořené šedesáti talentovanými studenty hudebních

Goodwill – 15 příběhů lídrů českého byznysu, podepsaná

škol a konzervatoří ze všech krajů naší vlasti, vedené

všemi zpovídanými osobnostmi. Vydražitel Jan Teplý

profesionálními dirigenty. Orchestr byl založen na jaře 2017.

(Madeta a.s.), držitel titulu Tradice ČG 2016, tak přispěl

Několikrát do roka se schází a nacvičuje náročný repertoár,

20.000 Kč na rozvoj NDO.

který pak provádí na svých koncertech nebo na festivalech.
Spolupracuje se ZUŠ Přelouč, kde probíhají jeho zkoušky
a soustředění.
Hlavním posláním NDO je propagace české dechové
symfonické hudby doma i v zahraničí. Vystupuje na prestižních
pódiích (Sukova síň Pardubice, Dvořákova síň Rudolfina,
Pražský hrad) či na zahraničních festivalech. Připravuje se
na reprezentaci ČR na světových soutěžích v italské Riva del
Garda v dubnu a španělském Buňolu v červenci 2019.
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NDO
je zapsaný spolek, podporu
získává zvláště ze soukromé
sféry. Více na www.ndocr.cz
Pokud Vás projekt zaujal, budeme
rádi za jakoukoliv podporu
nebo finanční příspěvek na č.ú.:
2101389237/2010.

PODPOŘILI JSME

Tomáš Bárta (Ateliéry Bárta s.r.o.)
Částka: 5.000,- Kč
„Je důležité v dnešní době inspirovat a motivovat mladou
generaci, která se chce zapojit do českého uměleckého světa
a tím propagovat naši českou kulturu.“

Milan Bláha (Detektivní kancelář
BuldoQ)
„Upřímně uvádím, že jsem ještě nikdy nikomu peníze nedal
(neboť jsem je dosud sám potřeboval) a pro NDOČR jsem
tak udělal poprvé. Moc se mi líbil “lesní roh”, a tak jsem chtěl
udělat něco, co jsem v životě ještě neudělal, tedy poslat peníze
a pomoci dobré věci. Můj sedmnáctiletý syn Marek sám hraje
na několik hudebních nástrojů (trubka, flétna, kytara a další),
a tak jsem chtěl podpořit mladý talent.“

Plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.
Je šéfdirigentem Národního dechového orchestru
už od prvního koncertu tělesa, který se uskutečnil
v Občanské záložně v Přelouči 7. 5. 2017. Od roku
1999 rovněž působí ve funkci dirigenta Hudby
Hradní stráže a Policie České republiky, do funkce
ředitele tělesa a zároveň i jeho šéfdirigenta byl
jmenován v roce 2009. Od roku 2016 je Václav také
čestným ambasadorem projektu Český Goodwill.

Dalšími, kteří podpořili tento projekt a naši úctu mají, jsou:

Václav Větrovec
(VETOS dveře a zárubně s.r.o.)
Částka: 10 000 Kč
„Můj děda byl armádní kapitán a hrál v orchestru na několik
dechových nástrojů. Moc rád jsem jako malý kluk poslouchal
jeho vyprávění, jak prošel pěšky za 1. sv. války s orchestrem
půlku Evropy. Jeho snaha naučit mne aspoň na jeden nástroj
hrát byla marná, neměl jsem hudební sluch....
Často jsem žádán o nějakou podporu, ale podpořit NDO mi
připadá rozumné a mám pocit, že je to skutečně pro dobrou
věc.“

Za finanční podporu dále děkujeme:
Pavel Březina – NIRVANA SYSTEMS s.r.o. – bronz
v kategorii Inovace Český Goodwill 2018
Petr Sedláček – X Production s.r.o. – technologický
partner projektu Český Goodwill
Tereze Dědková – Little Bubbles – finalistka
6. ročníku ocenění Český Goodwill
Michal Karolyi – podporovatel projektu Český
Goodwill a host galavečera
Roman Šmiřák – RainFellows s.r.o. – finalista
6. ročníku ocenění Český Goodwill
Jaroslav Boch – Interioo – finalista 6. ročníku
ocenění Český Goodwill
Alexandra Hurtová – Choco Café – finalistka
6. ročníku ocenění Český Goodwill
Martin Palička – Etnetera Group – finalista
3. ročníku a partner projektu Český Goodwill
Eva Stroupková – ProMaleDobrodruhy.cz –
finalistka 6. ročníku ocenění Český Goodwill
Veronika Ujčíková – Agentura Veronique –
finalistka 6. ročníku ocenění Český Goodwill
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OHLÉDNUTÍ – SLOVENSKÝ GOODWILL
T: red
F: archiv HPCG

Slovenský Goodwill 2.0
18. 10. 2018 HPCG podruhé ocenila v bratislavském Hotelu Tatra podnikatele,
které slovenská veřejnost nominovala do druhého ročníku ocenenia pre
firmy, ktoré si ľudia vážia, Slovenský Goodwill 2018. Z 18 finalistů, kteří byli
nominovaní, veřejnost 642 hlasy zvolila Miriam Poništovou, která se stala
nositelkou titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.
Celkem bylo letos přijato 37 nominací, což je o 55 %
více než počet nominací přijatých v premiérovém
ročníku projektu. Odborná porota zvolila vítěze
v kategoriích Tradícia, Inovácie, Partner a Podporovateľ
(obdoba českého Mecenáš), kterými jsou: Gabriela
Belopotocká, ředitelka Vydavateľského domu IKAR
(Tradícia), Jana Kadaňková, majitelka firmy Veselé rúška
(Inovácie), Marek Šimunek, ředitel akciové společnosti
Poľnohospodár Nové Zámky (Partner) a Veronika Bush,
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OHLÉDNUTÍ – SLOVENSKÝ GOODWILL

správkyně Nadácie Tesco (Podporovateľ). Porota se

která získala téměř třetitu z celkových 1 837 platných

ještě rozhodla udělit zvláštní cenu paní Janě Pitkové,

hlasů a stala se tak nositelkou titulu Osobnosť Slovenský

spoluzakladatelce občanského združení Kolobeh života,

Goodwill 2018.

které pomáhá rodinám po ztrátě jednoho nebo obou
rodičů. Kategorii veřejnosti ovládla Miriam Poništová,

Nad transparentním průběhem všech fází projektu dohlíží,

ředitelka firmy DeutschMann Internationale Spedition,

stejně jako v České republice, přední světová certifikační
autorita TÜV SÜD Slovakia. Hlavním partnerem byla
i letos společnost ŠKODA AUTO Slovakia, v jejímž sídle
v září zasedala odborná porota. Hlavním mediálním
partnerem bylo vydavatelství Star Production. Galavečer
se nesl v duchu slovenských národních tradic, proto
vystoupil například dětský folkllórní soubor Čečinka.

Video z galavečera
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OHLÉDNUTÍ – ČESKÝ GOODWILL
T: red
F: archiv HPCG

6. ročník ocenění Český Goodwill
oslavil vážené podnikatele
i 100 let česko-slovenské státnosti
Večer 25. října patřil vrcholu šestého ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé
váží, Český Goodwill 2018. Galavečer s mezinárodní účastí podnikatelů a VIP
hostů se konal v reprezentačních sálech Staroměstské radnice v Praze. Téměř dvě
stovky hostů si v jeho průběhu rovněž připomněly 100. výročí založení ČSR.

Galavečera se zúčastnil kulturní atašé Velvyslanectví

příběhů, které se do finály dostaly z původních 163 došlých

Spojených států amerických v Praze Erik Black, Velvyslanec

nominací.

Slovenské republiky v Praze Peter Weiss a další významní
představitelé veřejného života České i Slovenské republiky.

V kategorii TRADICE porotu nejvíce oslovily příběhy

Společně oslavili 100 let česko-slovenské státnosti

společnosti Barvy Framar (František Martínek), firmy Ateliéry

a podnikatelských úspěchů.

Bárta (Tomáš Bárta) a Asociace Entente Florale CZ (Drahomíra
Kolmannová) s projektem Má vlast cestami proměn.

14 oceněných firem a institucí
V průběhu slavnostní akce byly vyhlášeny výsledky

Nominační kategorii INOVACE ovládly firmy BEZNOSKA

6. ročníku Český Goodwill a předána ocenění

(Petr Milata ml.), NIRVANA SYSTEMS (Pavel Březina)

14 podnikatelům, kterých si lidé váží. Odborná porota

a GAPPAY (Jiří Tichý). Všechny jsou lídry ve svém oboru

i široká veřejnost vybíraly ze sedmi desítek podnikatelských

v tuzemském i globálním měřítku.
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Video z galavečera

Plicka (AK Plicka & Partners; 3 741 hlasů), Stanislav Šťastný
(První volnočasový EkoPark Liberec; 3 405 hlasů) a Aneta
Adamčíková (Biorythme; 1 638 hlasů). Celkem bylo přijato
15 774 platných hlasů, přičemž web projektu, kde on-line
hlasování probíhalo, zaznamenal rekordních čtyřicet tisíc

Český Goodwill v číslech
163 nominací v roce 2018
619 nominací celkem (2013–2018)
70 finalistů v roce 2018
358 finalistů celkem
15.774 hlasů veřejnosti
> 50 000 hlasů celkem
> 62.000 návštěv webu
> 250.000 návštěv celkem

návštěv.
Nad transparentním průběhem projektu i letos dohlížela
světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech.
Hlavními mediálními partnery jsou multimediální domy
Active Rádio a RADIOHOUSE. Projekt dále mediálně
podporují Český rozhlas Region, FTV Prima, JCDecaux
a magazín Innovations. Partnery ocenění jsou společnosti
Lorika CZ, Etnetera, X Production, národní značka
kvality KLASA. Galavečer Český Goodwill 2018 se konal
s finančním přispěním Středočeského kraje. Autorem
projektu a organizátorem ocenění Český Goodwill je česká

V kategorii PARTNER porota ocenila přístup Gymnázia

poradenská skupina HPCG.

Přírodní škola (František Tichý), firmy EPITA-DD
(Dobromila Darnadyová) a společnosti Shopsys (Petr
Svoboda).
V kategorii MECENÁŠ udělila porota pouze jedno ocenění,
a to společnosti První Chodská (Vladimír Zábranský) za

Nominace 2019 otevřeny!
Do 7. ročníku je možné nominovat již od
26. října 2018 do 30. června 2019 na
www.cesky-goodwill.cz /nominacni-formular

projekt Schody do života. Porota dále udělila Zvláštní cenu
firmě Vlček Basses (Miroslav Vlček).
15 774 hlasů veřejnosti
Veřejnost tradičně po celé září hlasovala v kategorii
Osobnost Český Goodwill. Nejvíce hlasů obdrželi Robert
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ISOConsulting

HLAVNÍ TÉMA
T: red

Největší riziko

Měl jsem to prodat?

Euforie

Jsem nejlepší Nadšení

Úzkost

Vzrušení

Odmítnutí
Strach

Optimismus

Optimismus

Zoufalství
Panika

Úleva

Kapitulace

Proč jsem udělal
takovou chybu?
Obr.: Jak funguje lidský mozek při rozhodování?

Naděje

Malomyslnost

Deprese

Nejlepší příležitost
k nákupu

Čeká nás v roce 2019 krize?
Letos uběhlo právě deset let od vypuknutí poslední finanční krize, která měla
globální následky. Toto výročí nutí k zamyšlení nad tím, zda jsme se poučili
a jsme připraveni na další krizi, neboť období prosperity a hospodářského růstu
už trvá podezřele dlouho. Je nepopiratelné, že další krize přijde, otázkou jen
zůstává, kdy?

Desátému výročí poslední globální krize se v médiích

hypoteční krize před deseti lety, vidí pravděpodobnost až

věnoval hodně prostoru: analýzy, komentáře, hodnocení,

70 %, že se USA ponoří do hluboké recese ještě před příštími

prognózy. Často se objevoval názor, že nová krize na sebe

prezidentskými volbami (2020). O jeho prognóze na začátku

nenechá dlouho čekat. Výraznější pokles se předpokládá už

tohoto roku informoval server CNN (iDnes.cz, 23.2.2018).

v příštím roce.

Ke stejnému závěru dochází třeba ekonom z Yale University
Nouriel Roubini, investiční banka J&P Morgan a další.

Trhy všech možných aktiv už druhým rokem lámou rekordy,
a proto analytici upozorňují na nafukující se bubliny, které

Rizikové faktory

musí nutně splasknout. Americká ekonomika se nachází ve

Český ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky

fázi expanze už 96 měsíců, což ji činí třetí nejdelší v historii

Pavel Kysilka rovněž spatřuje novou globální ekonomickou

USA (fáze expanze zde typicky trvá 37 měsíců; Roklen24.cz).

krizi na obzoru. Bude podle něj mnohem hlubší. „Výbušninu

Americký miliardář Ray Dalio, který se strefil i s předpovědí

máme, ale překvapí roznětka,“ uvedl v rozhovoru pro E15.cz.
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TÉMA

Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka poradenské skupiny

Ze současnosti pak informace společnosti Lumentum, že ji

HPCG, jeho myšlenku: „Výbušnou směs představují

jeden z hlavních zákazníků požádal o snížení dodávek. Tato

vysoké ceny (na trhu realit, komodit jako ropa či elektřina,

zpráva způsobila, že se ze dne na den propadla hodnota

rostoucí mzdy), vysoká míra zadlužení, rekordně nízká

Applu o více než bilion korun (Apple je jedním z hlavních)

nezaměstnanost, díky které se firmy pohybují na hranici

a stáhla s sebou americké akciové trhy. „Apple ukazuje směr,“

svých produkčních možností, obrovský objem peněz, které

vysvětlil analytik Randy Frederick s tím, že vždy, když se

centrální banky donedávna pumpovaly do ekonomiky,

zdá, že má Apple z jakéhokoli důvodu potíže, panuje pocit,

aby nastartovaly růst nebo neutuchající optimismus na

že to bude mít dopad také na další technologické podniky

burzách, které jsou podobně jako reality už poměrně dost

(Lidovky.cz, 12.11.2018).

nadhodnocené.
Ekonom Schiller upozorňuje, že tím, kdo umí skvěle vyprávět
Za roznětku se podle Hlavaté nabízí hned několik událostí

příběhy, je současný americký prezident: „Trump je mistr

a trendů: rostoucí protekcionalismus (o rizicích ochranářství

vyprávění,“ citoval jej server Bloomberg (Roklen24.cz,

jsme psali v předchozích číslech Magazínu KPCG), obchodní

4.6.2017). Jaké budou mít příběhy Donalda Trumpa dopad

rivalita mezi USA, Evropou a Čínou, možný konflikt v Íránu,

na globální ekonomiku?

na evropském kontinentu pak neúměrné zadlužení jižních
států v čele s Itálií, brexit, který nastane 29. 3 .2019 (více

Celý článek naleznete na www.iso-consulting.cz/blog

o brexitu přinášíme v samostatném článku na str. 7), nebo
digitální revoluce.
Stačí říct
V hodnocení ekonomického vývoje se často objevují výrazy
jako sentiment, očekávání, davový syndrom či důvěra. Jedná
se o pojmy, které nezřídka mají nějakou nulovou souvislost
s tvrdými čísly nebo daty. Naopak vyjadřují především

Poučení z historie?

emoce, které si lidé vytvářejí na základě toho, co jim druzí

Když se ohlédneme do historie, krize způsobené
splasknutím bublin nejrůznějších druhů doprovází
obchodování nerozlučně. Například v roce 1630
to byla Tulipánová krize, kdy ceny rostly tak
rychle a vysoko, že lidé prodávali, co mohli, jen
aby za své, často i celoživotní, úspory získali více
tulipánových cibulek, nebo v roce 1720 Bublina
Jižních moří. Akcie Společnosti jižních moří (South
Sea Company) tehdy rostly závratným tempem
z hodnoty 128 liber v lednu na 1.050 liber v červnu.
Už v červenci ‚prosákly‘ na veřejnost informace
o prodeji akcií řediteli společnosti a hodnota začala
strmě klesat. Při vyšetřování se ukázalo, že řada
ministrů byla podplacena a spekulovala. Anglie se
dostala do ekonomické krize, padla vláda, mnoho
lidí přišlo o všechno.

říkají. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Schiller
na tento fenomén upozorňuje v knize Živočišné pudy: Jak
lidská psychologie řídí ekonomiku. Ve své teorii „narativní
ekonomika“ vysvětluje, že lidé si utvářejí své přesvědčení
z příběhů, které slyší. Velkou roli při tom v současné době
hrají sociální média.
A takové zprávy – ať už pravdivé či nepravdivé, informace
podané s patřičným zabarvením – ať už pozitivním či
negativním, příběhy dokáží s lidmi, trhem, celou ekonomikou
pořádně zamávat. Příkladů nalezneme celou řadu. Jedním
z nich může být Bublina Jižních moří z roku 1720 (viz box
vpravo).
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Jaký význam přikládáte
zabezpečení vašich dat?

PRŮZKUM HPCG
T: red

Nástup nových
technologií
v českých firmách
Digitalizace, robotizace, internet věcí,
virtuální realita, umělá inteligence…
tyto pojmy už dávno nejsou jen
hudbou vzdálené budoucnosti. Jejich
využívání se pomalu, ale jistě stává
každodenní realitou. V pravidelném
průzkumu HPCG jsme se zeptali
majitelů českých firem, jak nástup
těchto nových technologií vnímají.

9,5 %
Zabezpečení
dat je pro nás prioritní,
věnujeme mu velkou pozornost
a snažíme se jej neustále zdokonalovat
Tento problém vnímáme
a snažíme se rizikům alespoň základně
čelit. Určitě se však najdou mězery,
které bychom měli odstranit 52,4

38,1 %

Zajímáte se o problematiku tzv. Big Data?
14,3 %
33,3 %

Skoro polovina respondentů (47,5 %) vnímá tento trend
pozitivně (9,5 %) nebo spíše pozitivně (38,1 %), protože se
s nimi civilizace posune o další významný krok kupředu, i když
jako každá evoluce bude mít i tato určité negativní dopady. Dvě
pětiny dotázaných jej vnímá neutrálně. Negativně se vyjádřila

%

Tato otázka pro nás není
prioritní, když někdo bude
chtít, cestu, jak se k citlívým
datům dostat, si stejně
najde

Ano, pracujeme
s velkými objemy dat
a máme/pracujeme na
robustní infrastruktuře

Tento problém se nás zatím
přímo netýká, ale do budoucna
jej vidíme jako jedno
z významných témat
Toto téma nás nezajímá
a týkat se nás nebude

necelá desetina, která se obává, že negativní dopady převáží
pozitiva a společnost už nikdy nebude taková, jaká bývala.

52,4 %

S uvedenými trendy souvisí také sdílení dat a například
cloudové služby, jejichž využití neustále stoupá. Nabízí se
tak přirozeně otázka zabezpečení dat. Té firmy věnují velkou
pozornost, pro více než polovinu (52,4 %) respondentů je
zabezpečení dat zcela prioritní oblastí, které věnují velkou

Jak vnímáte nástup nových technologií
jako např. IoE, VR, AI... ?

pozornost a neustále se jej snaží zdokonalovat. Dalších 38 %
dotázaných uvedlo, že problematiku vnímá a rizikům se snaží
alespoň základně čelit, přestože se u nich najdou mezery, které
by bylo vhodné odstranit.
Nové technologie s sebou také nesou zvýšený objem dat, která
se ukládají a zpracovávají. Problematika tzv. Big Data však
zatím nadpoloviční většinu firem, které se zúčastnily průzkumu,
nechává klidnými. Pět šestin (85,7 %) dotázaných odpovědělo,
že se jich tento problém zatím netýká. Z toho čtyři pětiny jej ale
vidí jako jedno z významných témat v budoucnu.
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4,8 %
9,5 %

9,5 %

Pozitivně, tento
trend posune civilizaci
o další významný krok kupředu
(jako např. průmyslová revoluce)
Spíše pozitivně, mnoho věcí bude
jistě přínosných
Neutrálně, pozitiva nepřeváží
negativa, která tento trend přinese
Negativně, domnívám se, že
negativní dopady převáží pozitiva

38,1 %

Neřeším

38,1 %

KALENDÁRIUM

F: archiv HPCG

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

AKTUÁLNĚ:

Český Goodwill 2019:
příjem nominací

17 / 01

Výroční setkání laureátů
ocenění Český Goodwill

7. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, byl

Uložte si do kalendáře: Ve čtvrtek 17. ledna se už počtvrté

slavnostně zahájen při galavečeru Český Goodwill 25.

uskuteční Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill.

října. To znamená, že už nyní můžete zasílat vaše nominace

Tradiční akce mimo jiné představí stěžejní události, na které

podnikatelů a podnikatelek, kteří si podle vašich hodnot

se můžete těšit nejen v Klubu Partner Český Goodwill po

zaslouží být odměněni za poctivou práci a dáni za vzor

celý rok 2019. Nenechte si ujít neformální možnost poznat

skutečně zodpovědného podnikání s dlouhodobou vizí,

blíž ostatní členy rodiny Český Goodwill a najít oblasti

které tvoří základ dobré budoucnosti pro celou ekonomiku

vašeho společného zájmu.

a společnosti. Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line
nominačního formuláře.
Termín

od 26. 10. 2018 do 30. 6. 2019

Místo:

online na www.cesky-goodwill.cz

Termín:

17. 1. 2019 od 18:00 hod

Místo:

Praha, bude upřesněno

20 / 03
21 / 02

Nástupnictví NEJEN
v rodinných firmách

Marketing 4.0: Představení
výstupů z projektu

Výzkumně vzdělávací projekt, který poradenská firma HPCG
realizovala v roce 2018 na platformě Český Goodwill, míří

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla vás zveme na

do finále. U kulatých stolů se po celý rok pravidelně scházeli

setkání majitelů a top manažerů na téma nástupnictví nejen

zástupci českých společností a diskutovali otázky týkající

v rodinných firmách. Poznejte příběhy firem, které prošly

se marketingu v podmínkách robotizované ekonomiky.

generační obměnou anebo ji právě řeší. Jejich majitelé

Zkušenosti a závěry, ke kterým diskutující došli, budou

a CEO se podělí o své praktické zkušenosti.

představeny v ucelené formě, která poskytne inspiraci
pro marketingu v době digitální.

Termín:

21. 2. 2019 od 11:00–17:00 hod

Místo:

Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
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Termín:

20. 3. 2019

Místo:

bude upřesněno

KALENDÁRIUM

PŘIPRAVUJEME: Golfový turnaj ve spolupráci s Czech Top 100
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 nejhezčích hřištích 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.
Zúčastnit se můžete celé série nebo jednotlivých turnajů podle termínu, který vám vyhovuje:
16.4. – BLACK BRIDGE GOLF RESORT – Praha, Dolní Počernice
14.5. – ROYAL GOLF CLUB Mariánské Lázně
5.6. – PRAGUE CITY GOLF – Praha, Zbraslav
11.9. – OLŠOVÁ VRATA – Karlovy Vary (finále)
Termín konání: duben až září 2019

Místo konání: dle rozpisu

V roce 2019 se také můžete těšit na:

Zde může být i Vaše pozvánka!

• I nspirativní exkurze: návštěvy v podnicích členů
rodiny Český Goodwill

Pořádáte nějakou akci a chcete pozvat ostatní členy
rodiny Český Goodwill?

•U
 nikátní kurz manažerských schopností: Přemluv
koně

Rádi zde Vaši pozvánku uveřejníme.

• Tradiční letní setkání KPCG: popáté a tentokrát
u Nobilis Tilia (Inovace ČG2013)

V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací
na: klub@cesky-goodwill.cz.
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ISOConsulting

| protože na úspěchu záleží!

JE ČAS ZAČÍT SI UŽÍVAT

PLODY VAŠÍ PRÁCE
ZASLOUŽÍTE SI TO!
firemní nástupnictví a M&A poradenství
iso-consulting.cz/nastupnictvi
www.iso-consulting.cz
isoc@hpcg.cz
(+420) 602 700 327

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

