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Šťastná třináctka

Vážení čtenáři,
Právě jste otevřeli třinácté vydání Magazínu KPCG, který

Goodwill přišlo celkově rovných 200 nominací. Děkuji znovu

od roku 2015 vydáváme pro členy Klubu Partner Český

všem, kdo jste nominovali, a pokud vás zajímají podrobnosti

Goodwill, partnery a příznivce projektu, jež oceňuje firmy,

o letošních nominacích, najdete je na stranách 42–43.

kterých si lidé váží. Třinácté číslo jsme shodou okolností
finišovali v pátek 13. července. A opět nám vyrostlo. Určitě co

Také už intenzivně chystáme slavnostní vyvrcholení

do počtu stran, a věřím, že i z hlediska kvality obsahu.

letošního šestého (ČG), resp. druhého (SG) ročníku.
Galavečery se uskuteční s týdenním odstupem ve druhé

Na následujících stránkách vám přinášíme ohlédnutí za

polovině října. A protože je rok 2018 rokem, kdy si

akcemi, které jsme společně prožili. Pokud jste u některé

připomínáme sté výročí založení ČSR, nemůžeme tuto

z nich nemohli být účastni osobně, ochuzeni také nebudete.

skutečnost v rámci programu předávacího ceremoniálu

Naleznete zde podrobné informace, které pro vás mohou

samozřejmě opomenout. Už teď mohu říci, že se máte

být užitečné, ať už se jedná o exkurzi do ruzyňské věznice

skutečně na co těšit, ale víc neprozradím. Do historie

a workshop na téma zaměstnávání osob se záznamem

československé státnosti se zatím můžete ponořit sami

v rejstříku trestů, návštěvu supermoderních zkušebních

v hlavním tématu aktuálního čísla na stranách 28–34.

laboratoří certifikační autority TÜV SÜD Czech a výrobních
závodů Škoda Auto v Mladé Boleslavi, nebo pokračování

Přeji vám příjemné čtení, krásné léto a za celou HPCG i tým

analýzy informací, které zazněly na loňském ekonomickém

Český Goodwill se těším brzy na osobní setkání s vámi!

fóru Setkání lídrů: Vize ČR 2025. Tentokrát na důležité téma:
voda.
Také se s námi můžete vydat po stopách Českého Goodwillu
a seznámit se s desítkou podnikatelů, kteří jsou stejně jako vy
členy rodiny Český Goodwill. Některé z nich jsme navštívili
osobně, některé jsme vyzpovídali online. Při našich cestách
po českých, moravských a slezských luzích a hájích, jsme
také zavítali do nenápadného městečka Tlumačov, kde sídlí
firma PSÍ Hubík. Užijte si velký rozhovor s jejím majitelem
Liborem Hubíkem na stránkách 14–20, je to příběh skutečně
hodný ocenění Český Goodwill.
A objevování mnoha nových, podobně inspirativních
podnikatelů a firem ještě máme před sebou. Třeba díky

Lenka Hlavatá

tomu, že do letošního ročníku ocenění Český a Slovenský

managing partner HPCG
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Cítíte to teplo?
HELUZ FAMILY 2in1
Tato cihla má nejlepší tepelněizolační vlastnosti mezi materiály
pro jednovrstvé zdění. Použitím výplně se její tepelněizolační vlastnost
zvýší o 40 %, přičemž paropropustnost zůstane zachována.
Ideální pro stavbu pasivního domu.

www.heluz.cz

KPCG: OHLÉDNUTÍ
T: red
F: archiv HPCG

Podruhé za katrem
Druhý kvartál zahájil KPCG exkurzí do Vazební věznice Praha Ruzyně. Akce
navázala na podnikatelskou delegaci do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou,
která se pod hlavičkou KPCG uskutečnila už v roce 2016. Součástí programu byl
tentokrát workshop na téma zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu.

Workshop se zaměřil na praktické otázky – jakou součinnost

původní cukrovar přeměnil na Zemskou donucovací

může poskytnout věznice při přípravě pracovníků před

pracovnu Ruzyně. V současné době je největší věznicí

samotným propuštěním, jak funguje v praxi integrace lidí se

v ČR. „Aktuálně máme 190 osob ve vazbě a zhruba

záznamem v trestním rejstříku do kolektivu, či na koho se

600 osob ve výkonu trestu,“ přiblížil ředitel Hůlka.

obrátit v případě, že zaměstnavatel něco potřebuje nebo nabízí.

Z jeho dalších slov bylo zřejmé, že se práci s vězni,
podobně jako ve Světlé, intenzivně věnují. Krom jiného,

V úvodu setkání ředitel plk. Mgr. Tomáš Hůlka , představil

přímo součástí věznice je vysoká škola – vězni mohou

stručně věznici. Ta vznikla 1. července 1935, kdy se

studovat teologickou fakultu.
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„Také máme v plánu ve spolupráci s lékařskou fakultou
umožnit vězněným ženám vzdělání v oboru všeobecná
zdravotní sestra,“ prozradil Hůlka s tím, že dvě vysoké

Faktory, které snižují schopnost
re-integrace vězně

školy by z Vazební věznice Ruzyně učinily raritu. Záměr

—› 4 a více trestů odnětí svobody

vychází ze současné situace, kdy místní vězenkyně studují

—› 40. rok věku

sanitářský kurz a jako sanitářky pak pracují v hospici
u Boromějek. „Tato práce je velmi náročná a patří mezi

—› Začátek trestné činnosti před 18. rokem

nejkvalifikovanější,“ uvedl vedoucí oddělení zaměstnávání

—› Obyčejná lidská lenost

František Charvát. Většinou prý zaměstnaní vězni vykonávají

Zdroj: Rubikon Centrum

méně kvalifikované práce: „Úklidové činnosti, pomocné
práce při výrobě lahůdek, v tiskárně, třídění papíru, balení,
a podobně.“
Z celkového počtu 600 osob ve výkonu trestu ve Vazební
věznici Ruzyně je přibližně 400 lidí zaměstnatelných
a 340 také zaměstnaných (85 %). Nadpoloviční většina
pracuje přímo pro věznici, zbývajících 167 vězňů pak
u cizích subjektů. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
patří United Bakeries. Firma vlastní síť 13 regionálních
pekáren, z nichž šest od roku 2016 spolupracuje se sedmi
věznicemi v regionech po celé ČR. O praktické zkušenosti
se s přítomnými podnikateli podělil ředitel pekárny
Praha Denis Vala: „United Bakeries mají celkem na
1600 zaměstnanců, z toho osminu představují vězni.“

Na implementaci projektu zaměstnávání vězňů je podle něj
potřeba čas v řádech týdnů a měsíců, ale vyplatí se to. „Vězni
jako zaměstnanci jsou spolehliví, mají nulovou fluktuaci
a není zde jazyková bariéra jako u většiny agenturních
pracovníků,“ vyzdvihl přednosti, kterých si v United Bakeries
cení. Mzdové náklady na vězně se pohybují na úrovni 60 %
nákladů na agenturní zaměstnance. „Asi 18 odsouzených
máme zaměstnaných od začátku spolupráce s věznicemi
a aktuálně u nás pracuje 8 bývalých vězňů,“ doplnil Vala.
Zaměstnání v průběhu a po výkonu trestu je přitom
jedním ze základních aspektů úspěšného návratu vězně do
společnosti. „Spolu s otázkou dluhů (exekuce, insolvence),
bydlení a sociálního zázemí, je to další důležitá oblast,
kterou se s vězni snažíme s předstihem řešit,“ uvedla
sociální pracovnice věznice Ludmila Nováková. Ve vztahu
k vězňům jim přitom zvenčí pomáhají kurátoři a ve vztahu
k zaměstnavatelům například neziskové organizace.
Jednou z nich je také Rubikon Centrum, která se na pomoc
při zaměstnávání vězňů specializuje. Vedoucí programu
zaměstnanost Lucie Streichsbierová představila účastníkům
workshopu dobrou praxi i limity zaměstnávání osob po
výkonu trestu odnětí svobody. „Od roku 2012 jsme pomohli
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Český Goodwill pro Yellow
Ribbon Run 2018

více než 800 klientům získat legální zaměstnání,“ přiblížila
v číslech výsledky spolupráce s více než 20 věznic a téměř
400 zaměstnavatelů.
Těm Rubikon Centrum poskytuje široké portfolio služeb
od konzultací a profesního poradenství pro práci s lidmi
s trestní minulostí, přes nábor a předvýběr kandidátů,
které zaměstnavatelům často šetří obrovské množství
zdrojů, až po podporu v období pracovní adaptace.
„Pokud jako zaměstnavatel zvažujete zaměstnávání osob
s trestní minulostí, můžete se u nás zúčastnit tzv. pohovorů
nanečisto,“ doporučila na závěr podnikatelům Lucie
Streichsbierová.

Víte, že?
—› Česká republika má celkem 35 věznic.
—› N
 ejhustší síť věznic je na severu a západě
Čech.
—› V
 e Zlínském kraji nenajdete žádnou
věznici.
—› P
 lzeň Bory je jediná věznice původně
postavená ke svému účelu. Aktuálně
se diskutuje výstavba nové věznice
v Jihočeském kraji.
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2 štafety pod hlavičkou Český Goodwill se
ve středu 13. června postavily na start Běhu
se žlutou stužkou. Tvořili je členové rodiny
Český Goodwill, kteří přijali výzvu ředitelky
poradenské firmy HPCG a projektu Český
Goodwill Lenky Hlavaté. Ta se běhu také
zúčastnila: „Pro mnohé to bylo velkým
překvapením, protože já tento druh pohybu
vůbec nepěstuji, ale jednoduše kdo chce
zapalovat, musí sám hořet.“
Pětikilometrovou trasu zvládla uběhnout
i přesto, že vůbec netrénovala, a navíc svým
osobním příkladem vzbudila zájem dalších.
„Je to super nápad, příští rok určitě chceme
běžet také,“ prozradil Miroslav Krištof, majitel
firmy LORIKA CZ a ambasador projektu
Český Goodwill. Tipnete si, kolik štafet Český
Goodwill odstartuje v roce 2019?
Velké poděkování za letošní pilotní Běh pro
Žlutou stužku v barvách Český Goodwill
patří všem členům štafet, jmenovitě: Oleg
Spružina, Štefánia Recskyová a Ivana
Kroupová (TÜV SÜD Czech), Jan Havlíček
(Státní zemědělský a intervenční fond), Jan
Teplý a Marek Novotný (Madeta), Monika
Miškovská (Etnetera).

OBRAZEM: TOUR DE ČESKÝ GOODWILL
T: red
F: archiv HPCG

Po stopách Českého Goodwillu
Nedávno jsme vám na stránkách Magazínu KPCG představili mapu s tipy na
výlety po stopách Českého Goodwillu. Že opravdu stojí za to se dnes a denně
přesvědčujeme na vlastní kůži. Naposledy v červnu, kdy jsme navštívili hned pět
vážených podnikatelů v různých koutech naší vlasti.

1. 6. 2018, Tlumačov (Zlínský kraj): návštěva
firmy PSí Hubík. Rozhovor s jejím majitelem
Liborem Hubíkem naleznete na stránkách 14–20
8. 6. 2018, Milovice (Středočeský
kraj): Jiří Antoš nás pozval do svého
Parku Mirakulum na Noc muzikálů

16. 6. 2018 Olomouc (Olomoucký kraj): LORIKA CZ
slaví 25. narozeniny, pozvání Mirka Krištofa, majitele
firmy a našeho milého ambasadora jsme rádi přijali

17. 6. 2018 Olomouc
(Olomoucký kraj):
spojily jsme příjemné
s užitečným
a podnikly
mystery shopping
v Tvarůžkové
cukrárně

23. 6. 2018 Krchleby (Plzeňský
kraj): v sobotu časně ráno jsme
překvapili Helenu Konopíkovou
a posnídali její čerstvé, ještě teplé,
Krchlebské koláče.
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Exkurze do budoucnosti
Tři desítky zájemců z řad členů KPCG a rodiny Český Goodwill se 23. května
zúčastnily unikátní exkurze, kterou HPCG připravila ve spolupráci se společností
TÜV SÜD Czech. Tato přední certifikační autorita, která pravidelně od roku 2014
dohlíží také na transparentní průběh projektu Český Goodwill, pozvala hosty
KPCG do svých supermoderních laboratoří v Bezděčíně u Mladé Boleslavi.
Laboratoř bezpečnosti a elektroniky TÜV SÜD Czech
představuje celý komplex unikátních laboratoří, který
se slavnostně otevřel v listopadu 2016. Testování
v místních laboratořích probíhá za přísných
bezpečnostních a informačních opatření. Účastníci
exkurze KPCG tak měli vzácnou příležitost nahlédnout
do tajů jednoho z nejmodernějších testovacích
center v Evropě a seznámit se s trendy budoucnosti
v automobilovém průmyslu.
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Největším lákadlem byla laboratoř dynamických

vzorně starali, velmi poděkovat,“ zhodnotil Petr Hlavatý,

zkoušek DYCOT, která nabízí například fyzické simulace

zakladatel a senior partner skupiny HPCG.

dynamického zatížení komponent a struktur vozidel
nad rámec virtuálních simulací. Součástí je i celosvětově

Po prohlídce laboratoří následovala návštěva výrobních

jedinečné zařízení ALIS, tj. soustava komponentů využívající

závodů Škoda Auto v Mladé Boleslavi. „Navštívili jsme

katapult zkušebny DYCOT pro fyzickou simulaci bočních

svařovnu, což je prostor, kde výrobu v převážné míře

nárazů vozidla, které umožňuje testování zádržných systémů

zajišťují specializovaní roboti, a poté nám průvodci ukázali

(bezpečnostní pásy, airbagy, aj.) pro boční nárazy.

montážní linku, kde probíhá finalizace automobilů,“ doplnil
Hlavatý s tím, že i při finální kompletaci mají pracovníci

„Vidět katapult v akci byl pro nás všechny jedinečný zážitek,

k dispozici robotizované pomocníky. Celé program květnové

za který – stejně jako za celou příležitost tuto exkurzi našim

akce KPCG tak lze bez nadsázky označit jako exkurzi do

podnikatelům zprostředkovat – ještě jednou zástupcům

budoucnosti.

společnosti TÜV SÜD Czech, kteří se o nás po celou dobu
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T: red
F: archiv HPCG

Ptali jsme se na Facebooku
V dubnu a květnu jsme oživili naši tradici on-line rozhovorů na sociální síti
Facebook, při kterých se finalistů ocenění Český Goodwill ptáme nejen my, ale
své dotazy může v reálném čase pokládat každý, kdo se zajímá o podnikatelský
příběh zpovídaných.

Na jaře s rozhovorem souhlasila trojice podnikatelů Václav

Další dítko se bude jmenovat Bedýnka

Kůs (Truhlářský ateliér Kůs), Eva Urbanová (České bedýnky)

Před třemi lety přenechala starost o kuchyň manželovi,

a Petr Krč (CK ATIS). Každý z rozhovorů byl unikátní, a to

aby se mohla naplno věnovat projektu České bedýnky.

nejzajímavější z nich vám nyní přinášíme.

Když se po porodu syna v nemocnici probrala z narkózy,
místo odpočinku hned sestřičce začala vyprávět o Českých

Podle zápachu pozná stáří dřeva

bedýnkách. Eva Urbanová svou firmou žije naplno. Oceňuje

Václav Kůs pochází ze staré šumavské rodiny truhlářů.

při tom ohromnou podpory své rodiny, bez níž se neobejde.

Řemeslu se věnuje ve třetí a jeho syn pokračuje už jako čtvrtá

Přiznává ale, že to s ní často nemají jednoduché. Například

generace, která restauruje historický nábytek. Vztah k práci

když na nich testuje nové produkty před tím, než je zařadí do

se dřevem je v rodině hluboce zakořeněná. Podle zápachu

sortimentu. Ten zatím čítá okolo dvaceti položek, významné

a chutě pozná Václav Kůs stáří dřeva a dokáže jej takto

navyšování počtu Eva Urbanová zatím neplánuje.

odhadnout s přesností plus minus třicet let. Nejvíce ho baví
objevovat pradávné technologie, jaké staří mistři používali

Jejím klíčem k úspěchu je kvalita, a tak do ochutnávek

při výrobě nábytku.

zapojuje kromě rodiny i své přátele a zákazníky, aby si byla
jistá, že nabízí top produkty. Zakládá si na tuzemském

Ty se ale v žádných školách neučí. Studuje je z dostupných

původu lahůdek, které tvoří obsah jejích bedýnek: „Miluji

exponátů na zámcích a ze starých pramenů. Mnohé se také

naši zem, plodiny, naše produkty a poctivé výrobce.“ Objíždí

dozví při rozebírání starého nábytku, ze kterého vytěžuje

místní farmáře, ochutnává a zajímá se o původ lahůdek

materiál pro svou další práci. Zkušenosti si pak Kůsové

i příběh těch, kteří je vyrábí. Zvláštní cena poroty Český

předávají mezi pokoleními. A jak Václav Kůs přiznal,

Goodwill, kterou loni za České bedýnky Eva Urbanová

neradi své znalosti pouštějí mimo provozovnu. Co dalšího

obdržela, tak patří nejen jí, ale i jejím dodavatelům. Zajímá

ještě prozradil? S jakým dřevem pracuje nejraději, co je to

Vás, kdy si připadala jako Popelka s roztřesenými koleny, na

přešvartnovávání, proč využívá moderních technologie

jaké spolupráci se během hodinového rozhovoru domluvila

k připomínání historických zvyků a tradic, i to, co pro něj

s truhláři Kůsovými, nebo další zajímavosti o Českých

znamená ocenění Český Goodwill. Podrobnosti si můžete

bedýnkách? Najděte si celý rozhovor s Evou na Facebooku @

přečíst v rozhovoru na Facebooku @CeskyGoodwill v sekci

CeskyGoodwill v sekci Události.

Události.
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Koho jsme vyzpovídali?

Václav Andrés Kůs
Retro dovolená v kurzu
Jeho prací je neustále sledovat novinky a vyhledávat pro

Truhlářský ateliér Kůs, stříbrná příčka v kategorii
veřejnosti Osobnost Český Goodwill 2017

zákazníky nová pobytová místa. Přesto, jak se říká, kovářova
kobyla chodí bosa. Naprostou většinu svých pobytů totiž
Petr Krč absolvuje pouze pracovně a v destinacích, které jeho
cestovní kancelář ATIS nabízí. Ta se víc než 28 let specializuje
na pobyty v ČR, SR, maďarských termálech a v Rakousku.
Letos CK přidala pobyty v Polsku a v rozšiřování této
nabídky hodlá pokračovat.
V reakci na otázku, kam v partě čtyř mužů v nejlepších letech
a kondici vyrazit na výlet v okolí Hodonína, zasypal Petr
Krč tazatele úctyhodným množstvím tipů. Ovšem na dotaz,
kam se vypravit na „zaručeně hezkou dovolenou“, už prý

Eva Urbanová
České bedýnky, Zvláštní cena poroty
Český Goodwill 2017

jednoduchá odpověď není. „Abych mohl dobře odpovědět,
musel bych provést tzv. Diagnózu potřeb zákazníka,“ vysvětlil
s tím, že co je pro jednoho hezké, může být pro jiného
průměrné. Osobně má Petr Krč nejraději Vysoké Tatry, kde
tráví nejméně 4 týdny ročně. V hotelu Morava v Tatranské
Lomnici totiž moderuje pobyty retro-rekreantů v rámci
produktu ROH dovolená jako tenkrát, který CK ATIS nabízí
od roku 2007. Fenoménu retro dovolené se věnujeme na
dalších stránkách v sekci LifeStyle.
Více o práci, která je Petru Krči koníčkem, a turistickém

Petr Krč

ruchu najdete v původním rozhovoru na Facebooku @

cestovní kancelář ATIS, finalista ocenění
Český Goodwill 2017

CeskyGoodwill v sekci Události. Tamtéž si můžete přečíst
rozhovor s výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG,
která je autorem a organizátorem projektu Český Goodwill,
Lenkou Hlavatou, jež uzavřel čtveřici našich jarních on-line
rozhovorů.

Lenka Hlavatá
poradenská skupina HPCG, zakladatel projektu
Český Goodwill

TÉMA ROKU 2018
T: red
F: pixabay.com

Jak naplnit očekávání vašich obchodních
partnerů? Etiketa pomůže a napoví.
V jarním vydání Magazínu KPCG jsme si představili dvě úvodní kapitoly
popisující správné Oslovování a Představování. Na tyto přímo navazují téma
Vizitky a Pozvánky, které si představíme nyní.
Nezapomeňte, že znalost etikety pomáhá odhadnout

předpokladem slušného chování a jak pravil B. C. Forbes:

očekávání protistrany, a tak současně usnadnit jejich

“Slušnost nic nestojí, ale může přinést velké zisky jak

naplnění. Dodržování pravidel etikety zároveň je důležitým

jednotlivci, tak firmě.”
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ČeskoSlovenskýVečer
10.10.18

Obecní dům.Praha

pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa

prinášajú

ISOConsulting

ČESKÝ GOODWILL 2018

Vývoj počtu došlých nominací v letech 2013–2017

T: red
G: HPCG

163
132
115
76

88

45

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rekordních 163 nominací do 6. ročníku
Úderem půlnoci se v sobotu 30. června uzavřela nominační fáze 6. ročníku
ocenění pro firmy, kterých si lidé váží – Český Goodwill 2018. Počet přijatých
nominací je opět rekordní, oproti loňskému jubilejnímu ročníku se zvýšil
o čtvrtinu.
Nejvíce nominací letos zaslali zaměstnanci, kteří si váží

do 6. ročníku, lze očekávat, že se v letošním roce rozroste

svých šéfů (26 %), následováni obchodními partnery

minimálně o čtvrtinu. „Každý rok zpřísňujeme optiku, kterou

(18 %). Čtyři pětiny (129) nominujících uvedly, že souhlasí

hodnotíme kvalitu nominací, abychom zajistili vysokou

s tím, aby nominovaná osoba byla informována o tom,

prestiž ocenění Český Goodwill. Nominace procházejí

kdo ji nominoval. Pouze 34 nominujících si přálo zůstat

tříkolovým posouzením, až poté oslovujeme nominované

v anonymitě. Inovace a Partner – to jsou kategorie, do

s žádostí o přijetí nominace,“ vysvětlila Lenka Hlavatá

kterých směřovalo nejvíce nominací.

a potvrdila tak, že ocenění Český Goodwill jednoduše není
pro každého.

„Velice nás těší, že čím dál více finalistů ocenění Český
Goodwill si najde čas, aby sami nominovali dalšího

Výmluvný doklad o tom podává například loňský ročník, kdy

podnikatele nebo firmu, kterých si váží,“ uvedla ředitelka

do finále z celkového počtu 132 nominací postoupilo něco

projektu a pořádající poradenské skupiny HPCG Lenka

málo přes polovinu firem (74).

Hlavatá. Podle ní je to tou nejlepší známkou prestiže ocenění
Český Goodwill: „Jednak tím dávají najevo, že ocenění má
pro ně váhu, a jednak jdou příkladem, když svou nominací

Počet finalistů ocenění Český Goodwill

dál zprostředkují všechny pozitivní pocity, které člověka

74

opanují v okamžiku, kdy se o své nominaci dozví. V letošním
šestém ročníku přišlo 10 % (16) nominací od podnikatelů,

59

62

2014

2015

74

?

kteří si projektem prošli v minulosti na vlastní kůži.
Rodina Český Goodwill čítá po pěti letech na tři stovky
finalistů. Podle počtu nominací, které veřejnost zaslala
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19

2013

2016

2017

2018

Nominační kategorie
SLOVENSKÝ GOODWILL 2018
T: red

16,2 %

G: HPCG

24,3 %

2. ročník na
Slovensku vyrostl
o 55 %

Tradície
Inovácie
Partner
Podporovateľ

29,7 %

Nedokážem
jednoznačně
zaradiť

18,9 %

10,8 %

Vztah nominujících k nominovaným

18,9 %

37 nominací veřejnosti bylo přijato
do druhého ročníku ocenění pro
firmy, kterých si lidé váží – Slovenský
Goodwill 2018. Počet nominací,
jejichž příjem taktéž skončil o půlnoci
30. června, je téměř o 55 % vyšší než
v premiérovém ročníku loni.
V mezinárodním měřítku tak nyní organizátora čeká zpracovat
rovných 200 nominací. „Během července a srpna musíme

32,4 %

oslovit všechny nominované a připravit jejich nominační

Zamestnanec

medailonky tak, abychom finalisty ocenění Český Goodwill

Obchodný partner

i Slovenský Goodwill mohli společně představit veřejnosti

Rodinný príslušník
Priateľ/ka
Kamarát/ka

přesně 1. září. V obou zemích ten den startuje hlasování,

18,9 %

8,1 %

které potrvá celý měsíc. V září také již tradičně proběhne
dvoukolové hodnocení české a slovenské poroty projektu.
Slovenský Goodwill 2018 vyvrcholí 18. října v Bratislavě

21,6 %

slavnostním vyhlášením výsledků a předáváním ocenění.
„Třešinkou na dortu bude ještě grande finále, které se odehraje
25. října v Praze u příležitosti předávání ocenění Český

V jakém kraji působí nominované firmy

Goodwill 2018,“ prozradila manažerka projektu Markéta
Nová, a doplnila: „Vzhledem ke 100. výročí založení ČSR
chceme tento večer společně oslavit století československé
státnosti.“ Mezinárodní účast a zajímavý program podle ní
určitě příjemně překvapí i dlouhodobé partnery projektu.

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitrianský
Prešovský
Trenčianský
Žilinský

Právě do kategorie Partner letos přinesl druhý ročník ocenění
Slovenský Goodwill největší počet nominací (30 %). Nejvíc
nominací firmám na Slovensku zaslali přátelé a kamarádi
(51 %) především v krajích Bratislavském (54 %), Prešovském
(13,5 %) a Banskobystrickém (10,8 %). 21krát nominovaly
ženy a 16krát muži. Na rozdíl o Česka téměř všichni
nominující souhlasí se zveřejněním svého jména nominované
osobě, pro opak se rozhodli pouze 2 lidé (5 %).
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PODNIKÁNÍ
T: Finanční analýza MPO
F: pixabay.com

MPO: Analýza podnikové sféry 2017
Na začátku června zveřejnilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu na
svých webových stránkách Finanční
analýzu podnikové sféry za rok 2017.
Analýza představuje unikátní pohled na
vývoj nefinančních podniků. Prezentuje
při tom pohled na efektivnost odvětví
pomocí ukazatele ekonomického
zisku (EVA). Vzdor ekonomickému
boomu, závěry pro tuzemské podniky
nevyznívají zcela pozitivně.

Podle definice sektor nefinančních
podniků zahrnuje institucionální
jednotky, jejichž rozdělovací
a finanční transakce jsou odlišné
od transakcí jejich vlastníků,
které jsou tržními výrobci, jejichž
základní činností je výroba výrobků
a nefinančních služeb. Zdroj: ČSÚ

Ekonomický zisk se v roce 2017 v odvětví nefinanční
podniky celkově držel ve vysokých kladných hodnotách,

Cílem Finanční analýzy podnikové sféry je analyzovat vývoj

tzn. podniky tvořily hodnotu pro své majitele. To by se

odvětví, jejichž výkonnost se odráží v souhrnném ukazateli

mohlo jevit jako dobrá zpráva, ovšem: 1) efektivnost se

tvorby HDP. Klíčové nálezy vám přinášíme exkluzivně na

meziročně zhoršila, tj. zhodnocení vloženého kapitálu

následujících řádcích.

do podniků meziročně pokleslo., 2) ekonomický zisk byl
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PODNIKÁNÍ

kladný pouze u soukromých podniků pod zahraniční

vzrostla o 130 mld. Kč. V meziročním srovnání byla vyšší

kontrolou. Podniky pod státní kontrolou a soukromé

také produktivita práce, a to především díky stavebnictví,

podniky pod domácí kontrolu vykazovaly záporné hodnoty

vybraným a ostatním službám (dělení podle CZ-NACE).

ekonomického zisku.

K poklesu produktivity práce došlo jak v zemědělství,
tak v průmyslu. Průměrná mzda ve všech agregacích

Hodnota ekonomického zisku (EVA) je nejsyntetičtějším

meziročně vzrostla.

ukazatelem konkurenceschopnosti podniku. Kladná
hodnota značí, že podnik je v daném období
konkurenceschopný. U nefinančních podniků jako celku
došlo ke zhoršení tvorby EVA, meziročně se hodnota
EVA snížila o 54,3 mld. Kč. Toto snížení bylo způsobeno
zhoršením efektivností, resp. poklesem dosahované
marže.
Z hlediska institucionálních sektorů je mezi nefinančními
podniky patrná dominance soukromého sektoru
pod zahraniční kontrolou, který jako jediný dosahuje
meziročního růstu u všech ukazatelů. Co se týče hodnoty
ekonomického zisku, pozitivních hodnot dosahují pouze
soukromé podniky pod zahraniční kontrolou. Ze srovnání
vychází, že soukromé podniky pod domácí kontrolou stále
nejsou dostatečně efektivní.

Neefektivní a ekonomicky ztrátové
podniky tvoří okolo poloviny aktiv,
tržeb a zaměstnanců.

Počet zaměstnanců se v nefinanční sféře v porovnání
s rokem 2016 zvýšil o téměř 18 tis., přičemž nejvyšší
nárůst byl zaznamenán v průmyslu a službách.
Rovněž došlo u nefinančních podniků k nárůstu tržeb
o 330 mld. Kč. Růst tohoto ukazatele byl zaznamenán ve

Finanční analýza podnikové sféry
za rok 2017
se soustřeďuje na měření ekonomických výsledků
odvětví. V pojetí Finanční analýzy je za úspěšné
považováno to odvětví, ve kterém v podílu na
tržbách převažují podniky tvořící hodnotu pro své
majitele.
Takový podnik má rentabilitu vlastního kapitálu
vyšší, než je alternativní náklad na vlastní kapitál
(očekávaná rentabilita vzhledem k rizikovosti
podnikání v daném odvětví, zadluženosti podniku
a dalším faktorům). Když podnik tvoří hodnotu, je
majitel spokojen s jeho výkonností.
Tvorba ekonomické přidané hodnoty je odrazem
konkurenceschopnosti podniku. Spokojený majitel
má zájem na rozvoji takovéhoto „stroje na peníze“
a je ochoten do něj dále investovat, a to nejen
do kapitálu, ale i do hlavního hybatele úspěchu
podniku, tj. do zaměstnanců. Spokojení majitelé,
spokojení zaměstnanci a vyrábějící podnik mají
multiplikační efekt pro navazující kooperační
vztahy a znamenají přínos pro rozvoj ekonomiky
a pro státní rozpočet.
Podrobně se s dokumentem Finanční analýza MPO
za rok 2017 můžete seznámit na: https://www.mpo.
cz/assets/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-astatistiky/analyticke-materialy/2018/6/FA2017.pdf

všech sledovaných odvětvích. Aktiva celkem meziročně
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KALENDÁRIUM

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

září
2018

Online hlasování
veřejnosti

18 / 10

Galavečer
Slovenský Goodwill 2018

První zářijový den budou tradičně představeny finalisté

Druhý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží,

aktuálního ročníku ocenění Český Goodwill a Slovenský

pořádaný na Slovensku vyvrcholí slavnostním vyhlášením

Goodwill. Jejich nominační medailonky budou uveřejněny na

výsledků a předáním ocenění Slovenský Goodwill 2018 ve

www.cesky-goodwill.cz a www.slovenskygoodwill.sk. Na obou

čtvrtek 18. října v Bratislavě. Hlavním partnerem projektu je

webech bude veřejnost moci hlasovat v průběhu celého září.

Škoda Auto Slovensko stejně jako v loňském premiérovém

Finalista s největším počtem hlasů se stane novou Osobností

ročníku, kdy byla při galavečeru přítomné více než stovce

Český Goodwill 2018, resp. Osobnosťou Slovenský Goodwill

hostů slavnostně představena nová Škoda Karoq.

2018. V září rovněž proběhne dvoukolové hodnocení poroty.
Termín

1.–30. 9. 2018

Místo:

online

05 / 09

Marketing 4.0 –
III. kulatý stůl

Termín:

18. 10. 2018 od 18,00 hod

Místo:

Bratislava

25 / 10

Galavečer
Český Goodwill 2018

Výzkumně vzdělávací projekt Marketing 4.0, který

Ve čtvrtek 25. října budou už pošesté slavnostně vyhlášeny

poradenská skupina HPCG letos realizuje na platformě

výsledky a předána ocenění Český Goodwill. V předvečer

Český Goodwill vstupuje do druhého poločasu. Ve středu

100. výročí založení ČSR bude galavečer Český Goodwill

5. září se podnikatelé potřetí sejdou u kulatého stolu, aby

2018 spojen s oslavou československé státnosti. Hosté se

diskutovali výzvy marketingu v podmínkách digitální

mohou těšit na zajímavý program, společnost vážených

ekonomiky. Všichni zájemci o tuto problematiku se mohou

podnikatelů a dalších VIP hostů s mezinárodní účastí.

projektu zúčastnit zapojením do virtuální diskusní skupiny
Marketing 4.0 na facebookové stránce @CeskyGoodwill.
Termín:

5. 9. 2018 od 13,00 do 17,00 hod

Místo:

sídlo HPCG, Revoluční 7, 110 00 Praha 1
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Termín:

25. 10. 2018 od 18,00 hod

Místo:

Staroměstská radnice, Praha 1

víno ze

VÍTEJTE

v elitním klubu pro zvané a získejte jedinečné výhody:

Slovácka
Se Světovou
preStiží.

• platforma pro sdílení know-how, výměnu zkušeností,
získávání obchodních kontaktů a networking pro
majitele a topmanagement firem
• přístup k prémiovému business obsahu
• pravidelný odběr Magazínu KPCG do schránky a plné
online verze (archiv od roku 2015)
• možnost zvýhodněné prezentace v médiích Český
Goodwill (web, čtvrtletník a další) a přímé komunikace
s ostatními členy KPCG
• možnost přímé nabídky produktů a služeb členům
KPCG a doporučování členů dalším subjektům
• pozvání na akce KPCG a partnerské VIP akce
(hospodářské komory, oborová sdružení, konference,
semináře atp.)
• volný / zvýhodněný vstup na eventy pořádané KPCG
(workshopy a semináře, setkání, galavečery ČG/SG)
• slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a
finance, média, life style a jiné)
• a mnohé další...

individuální a firemní členství 1.190 Kč měsíčně*,
noví členové získají jako dárek dárkové balení
prestižního vinařství SPIELBERG - Vinař roku ČR 2017
registrace a více informací neleznete na:
www.kpcg.club | klub@ceskygoodwill.cz
*cena neobsahuje DPH, platí při platbě na 12 měsíců, nabídka platí do
31. prosince 2018, podmínkou vstupu je přijetí Etického kodexu ČG

Velkoobchod MORAVSKÁ VINICE,
Radlická 110, Praha 5 za ceny jako od vinaře.

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

