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EDITORIAL

Na Juglarově
vlně
komodit či zemědělskými výkyvy, dlouhodobé Schumpeterovy
Vážení čtenáři,

vlny (20-50 let) souvisejí s válkami, velkými investicemi do
infrastruktury, vědeckými objevy nebo inovačními vlnami. Nyní

a je to tady: Český Goodwill oslavil 10. narozeniny! K jubileu dostal

záleží na tom, zda se jejich síly (vektory) spojí a znásobí, nebo –

několik krásných dárků. Hned v úvodu letošního roku posílila

alespoň částečně – vyruší. Jako když rota vojáků pochoduje přes

sestava ambasadorů projektu, když nominaci na tuto roli přijali

most, na povel zkušeného velitele nejprve ‚rozhodí‘ krok, jinak

Edita Bílková a Martin Palička. Víc hlav, víc ví. To se hodilo už

by hrozilo, že se s nimi most zřítí. Každý velitel svou zkušenost

v dubnu, kdy ambasadoři zasedli v hodnotící komisi, aby vybrali

čerpá z poznatků svých předchůdců, z poučení minulostí.

z návrhů studentů Univerzity J. E. Purkyně ten, který bude

Abychom mohli být zkušenými veliteli svých firem, nabízíme

nejlépe znázorňovat příběh a hodnoty ocenění pro firmy, kterých

vám na stranách 43–53 detailní pohled na uplynulých 10 let, které

si lidé váží, a stane se tak jedinečným symbolem firmových

rámuje ocenění Český Goodwill, a to včetně významných událostí

oscarů. Nové trofeje vznikly díky společnosti AVETON, která je

v ČR i ve světě.

vyrobila ze svého unikátního skla Glasio. Podrobnosti přinášíme
na stranách 36-39. O další narozeninový dárek se postarala

Studnici poznání na následujících stranách doplňuje sedmero

veřejnost. V zářijovém hlasování o Osobnost ČG2022 poslala

velkých rozhovorů s nositeli firmových oscarů. Zajímavé

celkem 12 153 hlasů, což je – s výjimkou rekordního roku 2018 –

zkušenosti a inspiraci naleznete také v rozhovorech s partnery

nejvyšší počet za celou dekádu.

a ambasadory projektu Český Goodwill. Slovy již v úvodu
zmíněného Martina Paličky: „Všichni procházíme důležitou

Když jsme v roce 2012 s kolegy diskutovali o parametrech, jaké

životní zkušeností. Poslední tři roky zažíváme bezprecedentní

by ocenění Český Goodwill mělo mít, ani ve snu nás nenapadlo,

situace, které nás naučily ještě větší odpovědnosti a pokoře.

do jakých výšin doroste projekt zrozený z tehdy vrcholící krize.

Najednou si více vážíme toho, co jsme měli za samozřejmé před

Podobně asi jako nikoho z vás nenapadlo, jak blízko jsme pravdě,

covidem: zdraví, volného času s rodinou, svobody pohybu, života

když jsme v prosinci 2018 publikovali článek s varováním, že

bez omezení. Znovu jsme si uvědomili, že ani možnost pracovat

krize se opakují každých plus minus deset let (tzv. Juglarovy

či svobodně podnikat není samozřejmostí.

vlny), a předpovídali příchod nové krize v letech 2019–2020.
Většina ho brala jen jako další post na firemním blogu a málokdo

Jestli chcete, aby alespoň Český Goodwill zůstal samozřejmostí

si dopočetl, že zrod aktuální vlny sahá právě do roku 2008. Je toho

a záchytným bodem v těchto rozbouřených vodách, nominujte.

mnohem víc, co jsme jen za uplynulých deset let předpovídali,

Bez nominací není koho ocenit. Musíme si pomáhat sami, nikdo

do nastaveného zrcadla s námi můžete nahlédnout na stranách

jiný to za nás neudělá.

31–33.
Krok rozhodit teď!
Specifikem současné Juglarovy vlny je, že se potkává s vlnou
Schumpeterovou. Zatímco střednědobé vlny Juglarovy (8-11 let)

Lenka Hlavatá

jsou spojovány s investicemi do kapitálu, střídáním generací

managing partner HPCG
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KPCG: OHLÉDNUTÍ
T: red / F: archiv HPCG, Petr Dyrc

Rok 2022 v kostce
Klub Partner Český Goodwill (KPCG) je platformou, jejímž cílem je
prohlubovat a rozvíjet vztahy mezi členy rodiny Český Goodwill. Krom dalších
aktivit, stěžejním pilířem jsou klubové akce, při kterých se členové poznávají,
vzdělávají, získávají inspiraci a mnoho dalších impulzů užitečných pro rozvoj
jejich byznysu. I přesto, že čas je stále vzácnější komoditou, příležitostí pro
setkání a vzájemný networking se v rámci KPCG také v letošním roce našla
celá řada a členské firmy je využily.
Novoroční setkání v asijském stylu

podle originálního roadbooku hledat předem neznámý cíl.

Ve středu 26. ledna 2022 se uskutečnila tradiční akce Výroční

S navigační výzvou se všechny týmy vypořádaly úspěšně

setkání laureátů ocenění Český Goodwill. Společnou oslavu

a stejně tak s nástrahami vpravdě aprílového počasí.

vstupu do nového roku tentokrát zpestřila východní kultura.
Nechyběla ani technická závada, která prověřila improvizační
Ve spolupráci s držitelem firmového oscara v kategorii Partner

schopnosti a sounáležitost, přesně v dakarském duchu. Míru

Český Goodwill za rok 2020, společností Czech-Viet a jejím

adrenalinu dále zvýšilo poutavé vyprávění dobrodružných

zakladatelem Nguyenem Manh Tungem, na hosty čekal

zážitků Gabriely Budínové, která Dakar Rally úspěšně dokončila

unikátní zážitek: oslava vietnamského nového roku Tet spojená

v kategorii Motocyklů jako úplně první Češka, a se svými bohatými

s komentovanou prohlídkou areálu Sapy vč. buddhistického

zkušenostmi má v týmu Podpatky na plynu roli navigátorky.

chrámu a dalších zajímavostí.
Pilotkou týmu Podpatky na plynu a manažerkou projektu ‚Holky
Nechyběla pochopitelně ani tradiční slavnostní vietnamská

z kanclu jedou Dakar‘ je Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka

večeře, networking a představení možností propojení česko-

poradenské skupiny HPCG a zakladatelka ocenění Český Goodwill.

vietnamských vztahů včetně obchodních. Večer zpestřila
tombola, ve které každý z padesátky hostů získal originální
vietnamských dárek.

Dubnový Adventure day
Ve čtvrtek 7. dubna se v Auto moto areálu Ředhošť uskutečnil
zážitkový den s týmem Podpatky na plynu, první ryze dámskou
posádkou v historii ČR a SR, která míří na start 45. ročníku
nejtěžší dálkové rally světa Dakar 2023.

Účastníci měli možnost zažít pocit dakarského závodníka
na vlastní kůži. Vyzkoušeli si jízdu v závodním stroji, stejně
jako roli navigátora, když se dvoučlenné posádky vydaly
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KPCG: OHLÉDNUTÍ

delegace navštívila výrobce společnost RYOR, která je
výrobcem přírodní kosmetiky a finalistou kategorie Inovace
Český Goodwill 2015. Jana Stránská, která aktivní vedení
firmy postupně přebírá po své mamince Evě Štěpánkové,
zakladatelce společnosti, představila podnikatelský příběh
a přítomné zasvětila do tajů výroby voňavých a pečujících
produktů.

Následně hosté zamířili do společnosti BEZNOSKA,
která vyrábí medicínské vybavení a kloubní náhrady,
a za jednu z nich – rostoucí dětskou endoprotézu –
v roce 2018 získala firmového oscara v kategorii Inovace
Český Goodwill. Odpoledne už na podnikatele čekali
zástupci společnosti ERVOeco, aby jim představili svou

Exkurze do členských firem: Středočeský
kraj

unikátní technologii zpracování odpadu, za kterou firma získala
ocenění v kategorii Inovace Český Goodwill 2020.

Více než dvě desítky podnikatelů se ve středu 15. června sešly,
aby navštívily další firmy z rodiny Český Goodwill, poznaly

V podvečer ti nejvytrvalejší účastníci navštívili také společnost

jejich provozy a sdílely si podnikatelské zkušenosti.

HPCG, která je autorem a pořadatelem projektu Český Goodwill.
Spolu s představením vlastního podnikatelského příběhu

Tentokrát se členové KPCG a rodiny Český Goodwill sešli ve

a aktivit zde na hosty čekala afterparty, během níž diskutovali

Středočeském kraji a program byl opravdu nabitý. Nejprve

o získaných poznatcích a sdíleli nabyté dojmy.
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KPCG: OHLÉDNUTÍ

Setkání v červenci

projektu Český Goodwill, John Tregellas, majitel společnosti

Další z klubových akcí tentokrát byla určena exkluzivně pro

The Prague Concert Co. a držitel Zvláštní ceny poroty Český

členy KPCG. Tradiční Letní setkání se odehrálo netradičně

Goodwill 2020, a Petr Hlavatý, zakladatel poradenské skupiny

u příležitosti galakoncertu v rámci hudebního festivalu

HPCG, pořadatele ocenění Český Goodwill. Na festivalu

Sounds of Žofín. Na dvě desítky hostů zažily historicky

spolupracovali i další členové rodiny Český Goodwill: Aveton,

jedinečný moment, kdy v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

držitel firmového oscara v kategorii Inovace Český Goodwill

společně vystoupily Hudba Hradní stráže a Policie ČR a The

2017, Bohemia Paper, držitel firmového oscara v kategorii

President´s Own US Marine Band.

Tradice Český Goodwill 2021 a mediální partneři firmových
oscarů FTV Prima, Hitrádio City a Rádio Blaník.

U.S. Marine Band – hlavní ceremoniální orchestr amerických
prezidentů – se na půdě Evropské unie představil vůbec

Zasedání poroty Český Goodwill 2022

poprvé ve své 225leté historii, a to výjimečně právě v Praze

Ve středu 14. září proběhlo zasedání odborné poroty, která volila

u příležitosti Sounds of Žofín, největšího festivalu dechové

nejsilnější příběhy v nominačních kategoriích Tradice, Inovace,

hudby na světě. Festival se konal v rámci konference Světové

Partner a Made in Czechoslovakia Český Goodwill 2022.

asociace symfonických kapel a souborů WASBE na počest
česko-americkému skladateli Karlu Husovi, jehož 100. výročí

Členy poroty tradičně tvořili ambasadoři a partneři projektu,

narození festival připomenul. Během čtyř dní se v Praze

kteří ocenění v minulosti sami získali, protože si jich lidé váží.

představilo neuvěřitelných 1 800 hudebníků z celého světa,

Po intenzivní diskusi, která trvala celé dopoledne, rozhodla

kteří odehráli na tři desítky koncertů.

o tom, kdo získá firmové oscary v rámci 9. ročníku ocenění
Český Goodwill. Výsledky zasedání poroty, stejně tak hlasování

V organizačním výboru festivalu zasedli Václav Blahunek,

veřejnosti, které probíhalo po celé září, byly slavnostně

šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR a ambasador

vyhlášeny na galavečeru 18. října 2022.
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KALENDÁRIUM
T: red / F: Futurento

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

Český Goodwill 2023: příjem nominací

11. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2023 zahájen! To znamená, že už nyní můžete zasílat vaše
nominace podnikatelů a podnikatelek, kteří si podle vás zaslouží získat firmového oscara. Od koho může mít nominace větší
váhu než od člověka, který projekt zažil na vlastní kůži? Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního formuláře.

Termín konání: 19. 10. 2022 – 30. 6. 2023

01 / 02 / 2023

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

Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill

Uložte si do kalendáře: Ve středu 1. února 2023 se uskuteční tradiční akce Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill.
Tentokrát zamíříme do budoucnosti… do unikátního centra FUTURENTO, které od roku 2018 v bývalých halách ČKD v Praze
provozuje partner projektu a člen rodiny Český Goodwill, společnost Mahonda. FUTURENTO je nevšední technologický zábavní
park, který spojuje týmovou spolupráci, edukativní prvky a nejnovější technologie.

Termín konání: 1. 2. 2023 od 17,00 hod

23 / 03 / 2023

Místo konání: FUTURENTO, Na Harfě 916/9a, Praha 9

Evropské fórum podnikání

Ve spolupráci s NEWTON University, jejíž prorektor pro strategii a rozvoj je držitelem titulu veřejnosti Osobnost Český Goodwill
2021, pro vás připravujeme inspirativní mezinárodní setkání u příležitosti Evropského fóra podnikání. XVI. ročník této vědecké
konference se bude konat na půdě NEWTON University v termínu 23.–25. 3. 2022.

Termín konání: 23. 3. 2023

Místo konání: Kongresové centrum Praha

PŘIPRAVUJEME: Exkurze do členských firem
Také v roce 2023 budeme pokračovat v představování a návštěvách členských firem rodiny Český Goodwill. Od roku 2019 jsme
postupně zavítali do Jihočeského kraje, na Moravu, do Baťova kraje či do středních Čech. Přidejte se k nám i příští rok a inspirujte
se, jak podnikají ostatní členové rodiny Český Goodwill. Podrobné informace již brzy na www.kpcg.club/events.
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ROZHOVOR
T: red / F: archiv firem For Street Racing a HPCG

Produkty s logem Made in
Czech jsou pro zahraniční
zákazníky spíše výjimečné
Vybavení pro motorkáře v posledních letech doznalo obrovského
zlepšení, zejména co se bezpečnosti týká. Nemalý podíl na tom mají
patenty z dílny společnosti For Street Racing (například elastická
nohavice držící chrániče kolenou a holení či bezpečnostní šev pro
spojení dvou vrstev ochranného oděvu). Tento tuzemský výrobce, který
se úspěšně prosazuje i v zahraničí, právem získal stříbrného firmového
oscara v kategorii Made in Czechoslovakia Český Goodwill 2021.
Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s majitelem firmy Václavem Jirušem.
Je tomu rok, jste získal ocenění Český Goodwill. Jaké

Co stálo za založením značky 4SR?

dojmy se Vám vybaví při vzpomínce na galavečer?

Dětský sen byl mít krásnou motorku. Pak se tento sen přeměnil

Velice příjemný zážitek a poznání nových lidí z různých oborů.

během studií na vysoké škole. Zjistil jsem, že bych chtěl něco
vytvářet, podílet se na vývoji a následně to uplatňovat v praxi.
A to byl prvotní impuls k založení vlastní značky.

Spolupracujete s českými reprezentanty ale i s předními
zahraničními závodníky. Jak podle Vašich zkušeností
vnímají značku Made in Czech(oslovakia)?
Po revoluci byl zaběhlý standard, že Česká republika byla brána
jako levná montovna. A toho se jen těžko zbavujeme. Takto nás
vnímá i západní svět. Proto produkty s logem Made in Czech jsou
pro zahraniční zákazníky spíše výjimečné.

Sám jste aktivní motorkář a závodník. Co považujete za
svůj největší úspěch?
Jezdil jsem Mezinárodní mistrovství české republiky a asi za
největší úspěch nepovažuji dosažené výsledky, ale zkušenost,
co všechno musí sportovec obětovat, aby mohl okusit, jaké to
je stát na stupínku nejvyšším. Tyto zkušenosti jsou pro mne to
nejdůležitější, co mi motocyklový sport dal.
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NÁVŠTĚVA U…
T: red / F: archiv firem Walmag Magnetics a HPCG

Šli jsme do toho s kolegy
společníky takzvaně all in
Když se v nominacích objeví strojírenská společnost, je to vždycky
malý svátek. A když navíc má tak silný příběh jako Walmag Magnetics,
nemůže být překvapením, že ji Český Goodwill ocenění. Přinášíme vám
rozhovor se Zbyňkem Tihelkou, spolumajitelem firmy, která loni získala
bronzového firmového oscara v kategorii Made in Czechoslovakia.
Na návštěvu do Kroměříže jsme zavítali v závěru května.
V uplynulém roce jste získali ocenění Český Goodwill

bylo velkým překvapením, které jsem v tak velké konkurenci

v kategorii Made in Czechoslovakia. Jak vzpomínáte na

opravdu nečekal.

galavečer? Jaký význam pro vás ocenění má?
Galavečer byl velmi příjemný a dobře zorganizovaný,

Díky tomu přibyl argument pro kolegy i zákazníky, že jsme

v netradičním prostředí hvězdárny se mi velmi líbilo. Ocenění

firmou, která stojí za pozornost, a že jsou momenty, kdy kromě
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SMART & SAFE

SMART & SAFE
M AG N E T I C K Á M A N I P U L AC E
Př i m a n i p u l a c i s o c e l í za p o m e ň t e n a l a n a , ř e t ě z y n e b o s vo r k y. Vy u ž i j t e s í l u a s n a d n é
o v l á d á n í b ř e m e n ov ýc h m a g n e t ů . U š e t ř í t e t í m č a s , p ra c o v n í s í l u i z v ý š í t e b e z p e č n o s t .

M AG N E T I C K É U P Í N Á N Í
Po m o c í m a g n e t i c ké h o u p í n á n í z k rá t í t e p ř í p ra v n é č a s y a z r y c h l í t e s vo u v ý r o b u . N a h ra ď t e s vě rá k y,
u p í n k y a p ř í p ra v k y. Z í s ke j t e p l n ý p ř í s t u p k o b r o b ku z 5 s t ra n , a n i ž by s t e h o j a k ko l i v p o š ko d i l i .
S n i ž t e s vé v ý r o b n í n á kl a d y.

VÝROBCE
Značka Walmag v sobě nese tradici,
kvalitu a cenovou dostupnost
v zázemí vlastního vývojového
a výrobního centra.

B E Z P E Č N O ST
Filozofie značky Walmag je
pomoci zákazníkům při zvyšování
bezpečnosti a efektivity jejich
výrobních procesů.

www.walmag.cz

S E RV I S
Díky vlastnímu servisnímu středisku
provádíme záruční i pozáruční
servis, opravy a repase magnetů
všech technologií.

o
Vyr

be
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MULTIMEDIA
T: red / F: archiv HPCG

Goodwill Talks II:
největší UPs & DOWNs
Úspěšný podcast Goodwill Talks: od píky až na vrchol,
který společnost HPCG, pořadatel ocenění Český Goodwill,
představila v únoru 2021, se letos v létě dočkal pokračování.
Ve druhá série rozhovorů s úspěšnými podnikateli, členy
rodiny Český Goodwill, přinesla povídání o jejich největších
ups & downs.

Za každým – nejen podnikatelským – úspěchem stojí desítka

Diakonie Broumov, oceněný v kategorii Partner ČG též v roce

přešlapů a nezdařených pokusů. Šestice podnikatelů v nových

2020, Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ, který je

dílech podcastu Goodwill Talks prozradila nejen to, co považují

držitelem titulu Osobnost ČG 2017 a od roku 2020 Český Goodwill

za svůj největší úspěch v dosavadní kariéře, ale také to, jaký

podporuje též jako Stříbrný partner, a Jiří Borovka, spolumajitel

byl jejich největší “fuck-up”. Pořadem opět provází Lenka

stavební a odpadové společnosti A-stav Bohemia a velký

Hlavatá, odborný konzultant v otázkách řízení podniku, která

českobudějovický patriot, který v jihočeské metropoli buduje

je zároveň managing partner společnosti HPCG a zakladatelka

Koncept LANNA, za nějž v roce 2020 získal firmového oscara

ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill.

v kategorii Tradice ČG.

Pozvání k mikrofonu přijaly dvě dámy: Blanka Milfaitová,

“Každý díl je zcela jedinečný a přináší nevšední vhled do hlavy

marmeládová královna, která titul veřejnosti Osobnost Český

majitelů českých firem, kteří mají jedno společné: podnikání

Goodwill získala již v roce 2014, a Věra Komárová, spolumajitelka

pro ně není jen způsob, jak vydělat peníze, ale především

rodinné firmy DERMACOL, která již přes 55 let vyrábí dekorativní

cestou, jak rozvíjet a podporovat okolí, ve kterém působí,

kosmetiku pečující o krásu žen a v roce 2016 získala firmového

a samozřejmě plnit si své sny,” hodnotí Hlavatá s vírou, že

oscara v kategorii Tradice Český Goodwill. Dámy doplnila

tímto prostřednictvím se zase další lidé budou mít možnost

čtveřice pánů: John Tregellas, majitel společnosti The Prague

přesvědčit o tom, že podnikání je především poslání a poctivé

Concert Co. a držitel Zvláštní ceny poroty Český Goodwill

řemeslo, a přispěje tak k naplňování základních pilířů projektu

2020, Pavel Hendrichovský, předseda sociálního družstva

Český Goodwill.
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Blanka Milfaitová
Minimanufaktura Blanky Milfaitové
Příběh marmeládové královny Blanky
Milfaitové začal v roce 2010, kdy
na Šumavě otevřela kavárnu a následně založila malou
rodinnou manufakturu, kde začala vařit marmelády.
Netrvalo ani dva roky a za svoje produkty získala na
mezinárodní soutěži The World’s Original Marmalade
Awards dvě zlaté medaile. Následovalo otevření obchodů
v Londýně, Curychu a Paříži, které pak zase zavřela, protože
upřednostnila rodinu před velkým podnikáním. Společně
s manželem a dětmi vyrazila karavanem do světa dělat
super ‘marmošky’ z toho nejlepšího a nejčerstvějšího ovoce,
které napříč Evropou lze natrhat, nasbírat nebo koupit...

John Tregellas
The Prague Concert Co.
Narodil se ve Velké Británii. Kvůli
svým moravským předkům studoval
češtinu. V listopadu 1990 se přestěhoval do Prahy, která
mu učarovala. V roce 1994 založil firmu, která se zaměřuje
na přípravu a realizaci koncertních turné v oblasti střední
Evropy. Agentura The Prague Concert Co. si vybudovala
svou reputaci na základě spolupráce s předními
studentskými symfonickými orchestry z celého světa.
V roce 2020 společnost patřila mezi subjekty nejvíce
zasažené restrikcemi proti šíření pandemie covid-19. Přesto
se jí podařilo přizpůsobit se novým podmínkám a v tomto
období zaznamenala i řadu pozitivních okamžiků, mezi
které patřil i zisk ocenění Český Goodwill.
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Jiří Borovka
Kavárna LANNA
Jiří Borovka je spolumajitelem
stavební a odpadové společnosti
A-stav Bohemia, kterou založil jeho bratr Michal. Protože
jsou oba bratři velkým českobudějovickými patrioty,
rozhodli se společně v roce 2012 vydat po stopách
významného průmyslníka, loďmistra a rodáka z Českých

Pavel Hendrichovský
Diakonie Broumov, sociální družstvo

Budějovic, V. A. Lanny, a založili kavárnu LANNA spojenou
s velkým spektrem činností v cestovním ruchu pod
značkou Koncept LANNA. Součástí Konceptu LANNA
bratří Borovkových je provozování lodní dopravy v samém

Pavel Hendrichovský je předsedou

centrum královského města nebo z Budějovic do Hluboké

sociálního družstva Diakonie Broumov.

nad Vltavou.

Hlavní – ale rozhodně ne jedinou – činností diakonie je sběr
nepotřebného ošacení a dalších věcí, které by jinak skončili
jako odpad na skládkách.
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Věra Komárová
majitelka kosmetické společnosti
Dermacol
Věra Komárová je majitelka kosmetické
společnosti Dermacol a v jejím čele působí 18 let. Značka
Dermacol letos slaví 55. narozeniny. Už v 60. letech minulého
století ji používali maskéři filmových hvězd v Hollywoodu
a dnes je známá po celém světě.

Jan Smola
generální ředitel HELUZ
Jan Smola je generální ředitel
tradičního výrobce cihel HELUZ, který
se za poslední roky rozrostl ve skupinu úspěšných firem
působících v řadě navazujících oborů nejen v ČR.

Goodwill Talks I: od píky až na vrchol
Pokud si budete chtít dopřát větší dávku inspirace, můžete se

skupiny HPCG. Na finálním střihu druhé série spolupracovala

zaposlouchat do první série podcastů Goodwill Talks: od píky až

společnost ETNETERA, finalista ocenění Český Goodwill a Zlatý

na vrchol. V úvodní sérii Lenka Hlavatá vyzpovídala 12 českých

partner firmových oscarů. Podcasty si můžete pustit na většině

podnikatelů, kteří se s ní podělili nejen o své příběhy, jak budují

nejznámějších platforem jako je Apple a Google Podcast,

úspěšné firmy, ale i o další, mnohdy velmi osobní zážitky

Spotify, Deezer a další, a video-rozhovory

a zkušenosti.

na YouTube kanálu Český Goodwill.

Obě série (video)podcastů pro Český Goodwill připravila

Podívejte se na 12+1 bonusový díl I. série:

společnost HP N Media, marketingový specialista a člen rodiny
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PŘEDPOVÍDALI JSME
T: HPCG / F: pixabay.com

Předpovídali jsme
10 let už je doba, která láká k bilancování. Co se tedy změnilo
od roku 2013, kdy ocenění Český Goodwill bylo představeno,
a co z toho jsme předvídali? Pojďte s námi do nedávné minulosti
a posuďte sami, jak moc jsme byli blízko, nebo daleko od pravdy,
a zkuste se zamyslet, jak jste na tom byli s odhadem vy.

Bitcoin

Investice do klasických automobilů

Již před více než deseti lety jsme upozorňovali na skutečnost,

V Magazínu KPCG z léta 2015 a 2016 se Petr Hlavatý se čtenáři

že kryptoměny, zejména Bitcoin, zažijí pravděpodobný

dělil o své tipy, do jakých vozů investovat. Pokud jste jeho rady

růst hodnoty a stanou se zajímavým investičním aktivem

vyslyšeli, tak jste v průměru získali 15–20 %, v případě Ferrari

vedle tradičních instrumentů. Kdo naše doporučení v roce

430 dokonce 30 % a u, už v té době cenově trochu extrémního,

2013 poslechl a koupil tehdy 1 BC za průměrných 100 USD,

Ferrari 599 GTO dokonce 100 %. To se před sedmi lety prodávalo

dnes – i přes výrazný pokles od listopadu 2021 – by vydělal

za přibližně 500.000 EUR, ale dnešní ceny přesahují 1M.

neuvěřitelných 22.300 USD (při aktuálním kurzu více než půl

Dokonce i „obyčejné“ Porsche Boxter S s manuálem, se kterým

milionu Kč proti investovaným 2.500 v roce 2013). Málokterá

si bylo možné užít během šesti let řadu letních výletů po ČR

investice za uplynulých 10 let mohla přinést vyšší zhodnocení.

i Alpských pasech, narostlo na ceně o 20 % z původních 33.000
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ČESKÝ GOODWILL 2022: ROČENKA

Český Goodwill poprvé ocenil podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží, v roce
2013. Toto prestižní ocenění akcentuje tradiční morální a etické hodnoty, a zejména
poukazuje na kvality podnikatelů coby osob nesoucích osobní odpovědnost za
prosperitu svých firem, blaho zaměstnanců a okolí podniků. Podnikatelů, kteří tvoří
českou ekonomiku.
Český Goodwill – ocenění pro firmy, kterých si lidé váží –
není soutěž ani anketa. Je to ocenění, založené primárně na
nominacích veřejnosti, při kterém nerozhoduje velikost obratu

FIRMOVÉ OSCARY 2022

ani počet zaměstnanců, ale tzv. goodwill, tedy dobré jméno,

Kategorie TRADICE

pověst, férové jednání a další nehmotné statky, které dělají

Český Goodwill 2022

firmu takovou, jakou je.

Besky – Zuzana Bílková
Zámečniství Holánek s.r.o. – Dominik Holánek

Vedle sebe se jako rovný s rovným setkávají malé i ty největší

Matějovský a.s. – Zdeněk Matějovský

firmy, a to činí ocenění Český Goodwill jedinečným. Dalším
unikátním rysem, a pro nás velkou poctou, je skutečnost,

Kategorie INOVACE

že firmy, které se staly finalisty, a tedy i členy rodiny Český

Český Goodwill 2022

Goodwill, projekt samy dále rozvíjejí. Ať už dobrým slovem

Knihobot s.r.o. – Dominik Gazdoš

z úst, tím, že nominují další podnikatele, kterých si váží, nebo se

TOPWET s.r.o. – Tomáš Kunst

stanou partnerem projektu, a pomohou nám tak s jeho realizací.

StartupJobs.com s.r.o. – Filip Mikschik

FINALISTÉ 2022

Kategorie PARTNER

GRATULUJEME VŠEM NOMINOVANÝM!

Český Goodwill 2022

Do 10. ročníku ocenění Český Goodwill 2022 veřejnost zaslala

Gooose s.r.o. – Libor Vedral

101 nominací. Z toho do finále postoupilo 50 firem, kterých si

Lenner Motors s.r.o. – Jiří Lenner

lidé váží. Mezi nimi odborná porota zvolila 12 podnikatelských

MAXDORF s.r.o. – Jan Hugo

příběhů, které ji nejvíce zaujaly v kategoriích Tradice, Inovace,
Partner a Made in Czechoslovakia. V kategorii Osobnost Český

Kategorie MADE IN CZECHOSLOVAKIA

Goodwill 2022, ve které tradičně rozhodovala veřejnost, byly

Český Goodwill 2022

oceněny další 3 firmy. Celkem bylo přijato 12 153 hlasů, z nichž

Kofola Československo a.s. – Jannis Samaras

více než polovinu obdrželi TOP 3 finalisté. Vítěz kategorie

MATRAGI ATELIER s.r.o. – Blanka Matragi

Osobnost získal 4 984 hlasů.

Quant Retail s.r.o. – Petr Kavánek

Největším oceněním je přitom již samotná nominace.

Kategorie OSOBNOST

Odráží skutečnost, že firma ke svému podnikání přistupuje

Český Goodwill 2022

zodpovědně a se svým nejširším okolím jedná čestně

European National Panels s.r.o. – Tomáš Říha

a otevřeně. Proto si jí lidé váží. Seznámit

By Veru – Veronika Trkolová

se všemi finalisty můžete na webových

VX Systems s.r.o. – Helena Těšitelová

stránkách projektu www.cesky-goodwill.cz/
nominace-archiv
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ČESKÝ GOODWILL 10 LET: ROČENKA

Jednou ze základních hodnot projektu Český Goodwill je konzistentnost a dlouhodobost
vztahů. Ta se promítá jednak „na vstupu“ do nominací, zároveň je tato hodnota důležitá
i „na výstupu“, kdy se nominovaná firma stane finalistou a členem rodiny Český Goodwill.
A protože respekt a úcta v těchto vztazích je vzájemná, rozhodl se pořadatel u příležitosti
10. výročí tyto vztahy vyzdvihnout a ocenit speciálním výročním firmovým oscarem.
FIRMOVÍ OSCAŘI DESETILETÍ

Český Goodwill si váží svých partnerů

Kategorie TRADICE

Autorem a pořadatelem projektu Česky Goodwill je firma

STAP a.s. – David Sklenář

Hlavatý & Partners Consulting Group (HPCG). HPCG je 1. českou

Kategorie INOVACE

poradenskou skupinou, která již od roku 2008 poskytuje ucelené

NIRVANA SYSTEMS s.r.o. – Pavel Březina

strategické poradenství a návazné marketingové služby

Kategorie PARTNER

zaměřené na budování značky ve smyslu goodwillu firmy.

JIPOCAR GROUP, a.s. – Petr Prokop
Kategorie MECENÁŠ

Dlouhodobými partnery ocenění Český Goodwill jsou

Fandi mámám z.s. – Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná

společnosti X Production Digital a TÜV SÜD Czech. První

Kategorie MADE IN CZECHOSLOVAKIA

jmenovaná je technologickým partnerem a stará se o vizuální

Kofola Československo a.s. – Jannis Samaras

identitu, zajišťuje provoz webu, včetně hlasování a v neposlední

Kategorie OSOBNOST

řadě také o sazbu Magazínu KPCG, který je nedílnou součástí

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – Jan Smola

projektu Český Goodwill. Společnost TÜV SÜD je světově
uznávanou certifikační autoritou, která již od roku 2014 dohlíží

ČESKÝ GOODWILL V ČÍSLECH

na transparentní průběh celého projektu, hlasování i hodnocení

Za deset let veřejnost zaslala téměř 1 100 nominací, a věta „Vážím

poroty.

si Vás a oceňuji Vaši práci“ povzbudila již skoro 600 finalistů.
Přestože největším oceněním je už samotná nominace,

Řadu let již projekt Český Goodwill podporují také

146 oceněných navíc stanulo na podiu ve světlech reflektorů.

firmy ETNETERA, FLEXIPAL a HELUZ. Letos se do podpory
zapojili další členové rodiny Český Goodwill, jako zlatý partner

V kategorii veřejnosti – Osobnost Český Goodwill – bylo celkem

skupina MAHONDA – FUTURENTO a jako křišťálový partner

přijato téměř 100 000 hlasů. Z projektu Český Goodwill se stalo

společnost AVETON. Všechny jmenované firmy si v minulosti

prestižní ocenění, které si získalo renomé u odborné i laické

projektem samy prošly – získaly nominaci od svého okolí,

veřejnosti, stejně jako u samotných nominovaných podnikatelů

které si jich váží, propracovaly se do finále a některé si odnesly

a společností.

i firmového oscara.

Ocenění Český Goodwill 2013–2022:

Stabilní partnery mají firmové oscary také v oblasti
médií: skupina televizních stanic FTV Prima nebo Media

146

oceněných

594

finalistů

1 060

došlých nominací

95 456

hlasů veřejnosti

Marketing Services, do jejíhož portfolia patří například Rádio
Blaník a Hitrádio.

Všichni partneři si projekt zažili na vlastní kůži, vnímají jeho
smysluplnost a zůstávají mu věrní. Někteří téměř celých deset
let. Moc si toho vážíme a děkujeme!
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TÉMA: ČG 10 LET
T: Petr Hlavatý / F: archiv HPCG

10 let ocenění pro firmy,
kterých si lidé váží
Autorský projekt Český Goodwill vznikl jako reakce na ekonomickou a morální
krizi, která v letech 2011–13 v Česku vrcholila. Tehdejší kandidát ČSSD
a bohužel i budoucí ministr průmyslu a obchodu v předvolební kampani
veřejně označoval živnostníky za parazity a slovo podnikatel mělo konotaci
podvodníka a zloděje, který jen vykořisťuje společnost.
HPCG byla v té době ještě mladá firma, ale už tehdy jsme měli

a podporovatelům, kterých si pravda do prvního (interně

v našem portfoliu několik úspěšných, ryze českých, firem, jejichž

označovaného nultého) ročníku neozvalo mnoho. Konkrétně

majitelé neváhali nemalou část zisku investovat do veřejně

žádný vyjma Deníku, který nám díky tehdejším osobním vazbám

prospěšných nebo dobročinných aktivit. V některých případech

poskytl nemalý prostor v tisku i onlinu, tehdy rozvíjejícího se

o tom často nevěděli ani jejich zaměstnanci a kolegové, nebo jen

rádia ZET (opět osobní vazby z předešlých projektů) a našeho

hrstka nejbližších spolupracovníků, ale to že mají velké černé

tehdy relativně nového obchodního partnera, brněnské

auto, zimu tráví na lyžích v Rakousku a léto na pláži v Itálii, věděl

digitální agentury X Production. Nebýt této trojice statečných,

dobře každý.

asi by dodnes žádný Český Goodwill nebyl. Největší dík patří
Danovi a Petrovi z X Production, kteří nám zadarmo vytvořili

Nám tato situace přišla neúnosná a měli jsme vnitřní potřebu

web obsahující i back-end v podobě správy nominací (příjem,

něco změnit, tak vznikl nápad vytvořit projekt, který by

uveřejnění medailonků i hlasování), který bez velkých úprav

naopak podnikatele, kterých by si jejich okolí mělo vážit,

sloužil až do 4. ročníku. Po několika faceliftech a technických

veřejně ukazoval, popisoval jejich příběhy a snažil se veřejnost

vylepšeních vlastně funguje dodnes. Na spolupráci rovněž

přesvědčit, že bez malých a středních firem by nebylo páteře naší

kývl a nutno uznat, že bez jakéhokoli zaváhání, herec, zpěvák

ekonomiky. Druhým cílem projektu bylo motivovat a inspirovat

a moderátor Zdeněk Podhůrský, který se v té době aktivně věnoval

další k etickému a férovému podnikání.

svému charitativnímu projektu Číslo na boha, který přirozeně
zapadal jako doplněk k námi zamýšleným aktivitám. Zdeněk

Myšlenka to byla jistě ušlechtilá, ale rovněž i naivní. Bylo nám

se tak stal nejen moderátorem prvního slavnostního předávání

jasné, že nebude snadné ji prosadit, ovšem netušili jsme, jak moc

ocenění, ale i tváří a hlasem online a rozhlasových spotů.

a zda vůbec bude možné ji realizovat. I tak v létě roku 2012 padlo
rozhodnutí pustit se do toho a začaly první přípravy. Vymysleli

Na jaře 2013 jsme se tak mohli pustit do projektu, u kterého

jsme název, původní logo, pravidla projektu vč. podstaty, že

nebylo jasné, zda bude mít jepičí život, nebo se stane něčím víc.

nominace zasílá veřejnost, bezplatně, a že my nikdy nebudeme

O tom, jaký byl jeho další osud se dozvíte na dalších stranách…

nominovat naše klienty, byť to oni byli naší inspirací. Definovali
jsme nominační kategorie volené porotou i kategorii volenou

Nultý ročník: „Je mi líto“

veřejností Osobnost. Dnes trochu úsměvně působí tři stránky

Do 1. ročníku bylo nominováno pět desítek firem, z nichž se

„o projektu“, které jsme rozesílali potencionálním partnerům

19 stalo finalisty. V rámci galavečera bylo 5 z nich oceněno
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efekt využít. Vše nakonec klaplo a odměnou byla neuvěřitelná

Po ročním odkladu jsme se konečně dostali do planetária

reakce naprosté většiny hostů, kteří si ve svých autech

(foto 34), přes 200 hostů se spolu s námi vydalo ke hvězdám

pochutnávali na koktejlech brčkem od Lidí z Baru. Ty desítky

a podeváté jsme ocenili podnikatele a firmy, kterých si lidé

mailů a telefonátů, které jsme v dalších dnech obdrželi jako

váží. Ze 115 nominací se do finále dostalo 60 firem (foto 35)

poděkování za konečně „normální“ večer, uznání odvahy atp.

a v kategorii Osobnost Český Goodwill 2021, kde o umístění

nám byly skutečnou motivací do dalšího – už 9. ročníku, jehož

rozhodovala veřejnost, bylo celkem přijato 7.082 platných

nominační fáze tou dobou vlastně už běžela. Byla to divná doba.

hlasů. Nejvíce, tj. 861, jich získal Jiří Koleňák nominovaný za
VŠ NEWTON (foto 36). Stylový řečnický pult pro moderátorky

Pro úplnost 8. Osobností ČG se stal Kamil Rudolf, Love

a bistrostolky pro hosty galavečera obstaral zlatý partner

Production (foto 33), jenž obdržel 1206 hlasů. Na druhém místě

Flexipal (finalista a stříbrný firmový oscar 2019 kategorie

s odstupem pouhých 25 hlasů skončil Robert Novotný, Mironet.

Partner).

cz za projekt Počítače dětem, a na bronzové příčce za svůj přínos
nejen pro HC Dynamo Pardubice stanul Petr Dědek, majitel

Optimistickým signálem po covidových letech byla tradiční

D+D REAL. Z celkového počtu 101 platných nominací do finále

součást galavečera – charitativní dražba. Výtěžek ve výši

postoupilo 62 podnikatelů a společností, kterých si lidé váží.

150.000 Kč !! (foto 37) zajistil Martin Januš, CEO společnosti MyQ,

Celkem bylo přijato 11.009 platných hlasů.

vítěz kategorie Made in Czechoslovakia za rok 2020. Ten putoval
na podporu projektu Fandi mámám.

Vzhůru ke hvězdám
9. ročník firmových oscarů byl ještě ve stínu prazvláštních

31

a těžko predikovatelných restrikcí proti šíření COVID-19, přesto
jsme se už v dubnu sešli ve virtuální realitě a během léta stihli
další tři akce vč. letu vírníkem nad Prostějovem nebo VIP setkání
s osobností, kterou byl tentokrát „nejrychlejší Čech“ Radim
Passer. Na jaře jsme také spustili dlouho připravovaný podcast
Goodwill Talks: od píky až na vrchol, představující v první sérii 12

32

českých firem/podnikatelů.

33

35

37

34
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•4
 /1/2021 Britský soud zamítl žádost USA o vydání
spoluzakladatele WikiLeaks Juliana Assange.
• 1 9/1/2021 Po 22 letech působení v politice se Miroslav
Kalousek vzdal svého poslaneckého mandátu.

A co bude dál?
Jubilejní 10. ročník se právě uzavřel, byť v době uzávěrky tohoto
vydání Magazínu KPCG ještě nejsou známy detaily, je jasné, že
bylo přijato celkem 101 nominací, z nichž do finále postoupilo 50
podnikatelů a porota zvolila 12 nejsilnějších příběhů. Jedná se
o mírný pokles v porovnání s předchozími ročníky. Tento trend je
patrný již od prvního krizového roku 2020.

•2
 0/1/2021 Joe Biden složil ve Washingtonu, D.C. prezidentskou
přísahu a stal se 46. prezidentem Spojených států.
• 1 7/4/2021 Oficiálně oznámeny informace o údajném podílu
agentů ruské tajné služby GRU na výbuchu muničních
skladů ve Vrběticích z roku 2014.
•2
 4/6/2021 Hodonínsko a Břeclavsko zasáhla extrémní bouře
s tornádem, zemřelo 6 lidí a stovky byly zraněny.
•2
 3/7/2021 Letní olympijské hry v Tokiu, přeložené
kvůli covidu-19 z roku 2020.
•3
 1/8/2021 Po téměř 20 letech definitivně skončila

Významnou novinkou pro 10. ročník je zcela unikátní autorský
design samotných ocenění z rukou studentů Fakulty umění
a designu UJEP vytvořený unikátní formou z recyklovaného
českého křišťálu Glasio by Aveton v duchu rodiny Český

přítomnost USA a spojenců v Afghánistánu.
• 1 0/10/2021 Miloš Zeman byl ve velmi vážném stavu převezen
z Lán do ÚVN Praha.
•2
 8/11/2021 Miloš Zeman jmenoval v Lánech ze skleněné
krychle Petra Fialu premiérem ČR.

Goodwill.

Jendo se však nemění, tím je stálost partnerství. Řada partnerů,
mezi nimi zejména již zmíněné spol. X Production, TÜV SÜD
Czech a Petr Uchytil, jsou s námi od prvních ročníků. Každý
rok potkáváme nové tváře a příběhy a postupem času vznikají

•0
 9/06/2022 Premiéra druhé řady podcastu Goodwill Talks: od
píky až na vrchol, Lenka Hlavatá si ve druhé šestidílné sérii
se svými hosty povídá o jejich největších UPs & DOWNs.
• 1 8/10/2022 Jubilejní 10. předávání ocenění Český Goodwill
2022 v Anežském klášteře, představen nový design cen.

nová přátelství a synergie. Vždyť např. firmy Lorika CZ, Etnetera,
Flexipal, Heluz, Aveton nebo Bohemia Paper jsme vůbec neznali
nebo jen jejich název a nyní jsou to partneři, kteří nám pomáhají

• 8
 /1/2022 Ester Ledecká obhájila zlatou medaili
na snowboardu na ZOH v Pekingu.

s rozvojem ocenění Český Goodwill i dalších projektů. To je

•2
 6/1/2022 První česká ryze dámská posádka ve složení

pro nás hlavní motivace a potvrzení, že projekt založený na

Lenka Hlavatá / Gabriela Budínová ohlašuje účast na

bezplatných nominacích veřejnosti má stále svůj smysl.

nejnáročnější rally světa Dakar 2023.
•6
 /2/2022 Výročí 70 let vlády královny Alžběty II.
•2
 1/2/2022 Rusko uznalo svrchovanost Doněcké a Luhanské

Český Goodwill byl založen jako reakce na ekonomickou

lidové republiky, dvou separatistických regionů na východní

a primárně morální krizi, kdy slovo podnikatel bylo téměř snad

Ukrajině, a na tato území vzápětí vstoupila ruská armáda.

i nadávkou. Za 10 let se toho mnoho změnilo, bohužel jsme opět

•2
 4/2/2022 Rusko zahájilo útok na Ukrajinu, která vyhlašuje

na pokraji krize nejen ekonomické, která sebou ponese i úpadek
morálních hodnot. Je proto třeba být i nadále vzorem svému
okolí a snad více, než kdy jindy zůstat pevný ve svých zásadách
a hodnotách. Řada lidí uvádí, že se vytratila víra v budoucnost.
Pomozte nám ji tedy společně definovat a tvořit. Je
pravděpodobné, že bude muset dojít k dalším změnám, tak jako
se za uplynulých 10 let stalo už několikrát, ale podstata, tj. umění
vzájemného ocenění se a partnerství zůstane nezměněna.

válečný stav.
• 1 6/3/2022 Český premiér Petr Fiala, polský premiér
Mateusz Morawiecki, polský vicepremiér Jaroslaw
Kaczyński a slovinský premiér Janez Janša navštívili
částečně obležený Kyjev.
• 1 /6/2022 ČR předsedá EU.
• 1 9/7/2022 V Praze se koná nějvětší festival dechové symfonické
hudby světa WASBE Prague 2022, highlightem je účast
President´s Own U.S. Marine Band (poprvé na evropské půdě).
•8
 /9/2022 Alžběta II., královna Spojeného království a 14
dalších zemí Commonwealthu, zemřela ve věku 96 let.
•3
 0/9/2022 Rusko vyhlašuje anexi čtyř ukrajinských regionů.
•6
 /10/2022 Summit Zasedání lídrů v rámci European Political
Community a EU 27 v Praze.
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P O R O S T E T E

VÝROBCE OKENNÍCH SKEL

JIHOČESKÉ STROPY

DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
T: red / F: archiv Ing. Petr Prokop a HPCG

Přeji si, abych mohl
být ještě alespoň
trochu užitečný
Petr Prokop má za sebou tři dekády budování společnosti JIPOCAR,
která je dnes lídrem na trhu dopravy a logistiky v České republice.
U příležitosti 30. výročí založení firmu a její řízení předal svým
potomkům. V roce 2019 získal zlatého firmového oscara v kategorii
Partner Český Goodwill a od té doby je platným členem rodiny Český
Goodwill. Zeptali jsme se Petra Prokopa, jak se má a co je nového.
Když zavzpomínáte na úplně první setkání s „Českým

Co pro Vás osobně ocenění ČG znamená?

Goodwillem“, co se Vám vybaví?

Ocenění poctivosti v přístupu k byznysu, k lidem kolem, kteří

Moje vzpomínka se zužuje na krásné první setkání

se úspěchu spolupodíleli. Zároveň to byla jakási symbolická

s protagonisty, z nichž vyzařovalo mimořádné nadšení

tečka, že už dost bolo a že je nejvyšší čas předat své poslání další

a obrovská energie pro službu Českému Goodwillu.

generaci.
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DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
T: red / F: archiv HPCG

Věřím, že i za deset let
budeme mít stále své
výrazné místo na trhu
Úplně první ocenění Český Goodwill v kategorii Tradice v roce 2013
získala společnost STAP, která tehdy se svými 235 zaměstnanci patřila
mezi největší evropské výrobce elastických, neelastických stuhařských
výrobků a zdrhovadel s celkovou kapacitou výroby přes 200 milionů
metrů za rok. Pionýrské předávání cen tehdy proběhlo ve skromných
podmínkách. Přesto přátelství, která z něj vzešla, trvají dodnes.
Dokladem toho je David Sklenář, spolumajitel firmy STAP, se kterým letos
můžeme společně oslavit jubileum ocenění pro firmy, kterých si lidé váží.
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DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
T: red / F: archiv HELUZ a HPCG

Měníme způsob přemýšlení
o oknech a jejich zasklení
V jubilejním 5. ročníku firmových oscarů získal nominaci Jan Smola,
generální ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl. 1.561 hlasů
veřejnosti z celkových 10.971 mu přineslo titul OSOBNOST Český
Goodwill 2017. Od té doby HELUZ zdvojnásobil počet zaměstnanců
a skupinu, která letos slaví 30. výročí na českém trhu, dnes tvoří devět
firem. Co je v rodině HELUZ nového, se dozvíte na následujících řádcích.
Když se ohlédnete zpět za uplynulou dekádou,
jaké milníky ve Vašem podnikání hodnotíte jako
nejvýznamnější?

Nyní intenzivně pracujeme na jejím začlenění do „rodiny“ firem

Mám pocit, že ta uplynulá dekáda byla kontinuální evoluce. A to

Heluz. Je pro nás velmi důležité udržet v rámci celé skupiny

je v pořádku, nikdy jsme neusilovali o překotné změny v našem

jednotnou firemní kulturu.

fungování. Snažíme se být transparentní a srozumitelní jak pro
naše obchodní partnery, tak pro naše zaměstnance.

Proč jste se pustili právě do výroby izolačního skla, není
to trochu mimo váš obor?

Je tedy pro mě těžké hovořit o milnících, nemám to takto

Toto nebyla naše první akvizice tzv. mimo obor, dlouhodobě

ohraničené. Nicméně jsme za těch deset let dokončili čtyři

se snažíme diverzifikovat své portfolio a hledáme příležitosti

akvizice, rozrostli se o několik stovek zaměstnanců a uvedli na

v různých oblastech. Důležité pro nás je, abychom dokázali najít

trh celou řadu novinek.

synergie, které celou skupinu posílí.

Za milník lze snad označit vstup obou synů majitele do aktivního

Když jsme dostali nabídku ucházet se o koupi společnosti IZOS,

řízení společnosti. Tím se de facto vyřešila otázka nástupnictví,

oslovilo nás především to, že jednotlivé její provozy jsou velmi

která mnohé společnosti v současné době trápí. My už máme

moderní a umožňují vyrábět produkty té nejvyšší kvality. Ve

jasno a vidíme, že kontinuita bude zachována i v dalších

spojení s tím, že se jednalo o českou firmu, která si dokázala

desetiletích.

svou významnou pozici vybudovat a udržet i v mezinárodní
konkurenci, bylo naše rozhodnutí jasné. Viděli jsme v tom

A co je aktuálně v HELUZ GROUP nového?

značný kus vlastního příběhu.

Tou největší novinkou je bezesporu to, že jsme v minulém roce
koupili 100% podíl ve společnosti IZOS, předního českého výrobce

Navíc to tak úplně mimo obor není, pořád jsme ve stavebnictví

izolačních skel. Touto akvizicí se naše skupina zvětšila téměř

a každý dům z našich cihel potřebuje i okna, respektive jejich

o polovinu, a to jak obratově, tak i počtem zaměstnanců.

zasklení.
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DESETILETÍ S FIRMOVÝMI OSCARY
T: red / F: archiv PETROF

Chceme mít evropský
produkt, ručně vyráběný,
pod svojí kontrolou
Zlatého firmového oscara v kategorii Tradice v roce 2015 získala společnost, kterou
založil Antonín Petrof v roce 1864 v Hradci Králové. Tehdy se mu během 35 let
s pomocí rodiny podařilo z malé dílny vybudovat prosperující továrnu vyvážející klavíry
a pianina do celého světa. Na jeho úspěch navazuje současná prezidentka skupiny
PETROF Zuzana Ceralová Petrofová, představitelka 5. generace. V následujícím
rozhovoru s ní zjistíte, že do zachování a rozvoje téměř 160leté tradice rodinné firmy je
již aktivně zapojena i šestá generace rodu Petrofových.
Vzpomenete si na první setkání s Českým Goodwillem?

10 let je dlouhá doba, jak se za tu dobu změnila vaše

Jaké vzpomínky se Vám vybaví?

firma, případně obor?

Vybaví se mi ocenění, které jsme od Českého Goodwillu dostali,

V naší branži 10 let zas tak moc neznamená … Ale ano, i když

mám ho vystavené u sebe v kanceláři na čestném místě a taky

piano vypadá pořád podobně, stále se dá vylepšovat jeho zvuk

radost, kterou jsme z toho měli. Potom krásná usměvavá Lenka

i design a na tom neustále pracujeme. Rozdělení trhu s piany

Hlavatá a její milý manžel.

se ale změnilo. Řada našich německých konkurentů své firmy
prodala do Asie nebo tam alespoň přesunula většinu své výroby.

Co pro Vás osobně ocenění ČG znamená?
Znamená pro nás „češství a hrdost ale i závazek pro další léta“.

My se držíme toho, že chceme mít evropský produkt, ručně

Především si vážíme toho, že patříme mezi skvělé české firmy,

vyráběný, pod svojí kontrolou. Pianina a klavíry značky PETROF,

které v průběhu deseti let získaly stejné ocenění.

ANT.PETROF se staví převážně z komponent vyrobených u nás
v továrně nebo dovezených od evropských dodavatelů. Výjimku
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Autorský CSR projekt poradeské skupiny HPCG

eský
Goodwill
10 2022

2013-2022
Blahopřejeme všem nominovaným
a oceněným firmovým oscarům!
Nominujte do 11. ročníku ocenění pro firmy,
kterých si lidé váží, Český Goodwill 2023, už dnes:
www.firmove-oscary.cz

ISOConsulting

| protože na úspěchu záleží!

POMŮŽEME VÁM NAJÍT CESTU,
JAK ZHODNOTIT MAJETEK
V ROZBOUŘENÝCH VODÁCH

audit ochrany majetku a aktiv
rodinné svěřenské fondy
firemní nástupnictví a M&A poradenství
private equity investice

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

