
Nultý ročník projektu 
ČESKÝ GOODWILL byl spuš-
těn již v závěru května. Do 
konce června jste mohli no-
minovat ty podnikatele a fir-
my ze svého okolí, kteří podle 
vašeho názoru jednají slušně 
a odpovědně vůči společnosti, 

a kterých si pro jejich morál-
ní kvality vážíte. Přestože se 
nejednalo o lehký úkol, v prů-
běhu úvodní fáze projektu se 
sešlo na čtyři desítky nomi-
nací. 

Všechny nominované pak 
organizátoři v průběhu let-

ních prázdnin kontaktovali, 
aby je o nominaci informova-
li a požádali o její přijetí. „Re-
akce oslovených byly vzácně 
totožné – nejprve velké pře-
kvapení, pak pocit radosti 
a obrovského zadostiučinění, 
že to co dělám, dělám dobře,“ 
líčí své zkušenosti Markéta 
Nová, administrátorka pro-
jektu ČESKÝ GOODWILL, 
a dodává: „Pro celý náš tým 
bylo příjemné, že jsme mohli 
potěšit tolik lidí. Práce sice 
bylo mnoho, ale přinesla nám 
velké naplnění.“ Její výsled-
ky můžete zhodnotit sami. 
S příběhy těch, kteří svou no-

minaci přijali a spolupraco-
vali na přípravě svých medai-
lonků, se můžete seznámit na 
www.cesky-goodwill.cz. Jistě 
mezi nimi naleznete toho, kdo 
je nositelem morálních hod-
not, které jsou právě pro vás 
důležité. 

Nominováni byli…

Spektrum nominovaných 
bylo pestré v mnoha ohle-
dech. Z geografického pohle-
du byla zastoupena téměř 
celá Česká republika. Stejně 
tak z hlediska velikosti firmy 
se rozpětí pohybovalo od mi-
kropodniků až po společnosti 
s několika sty zaměstnanci 
a mnohamiliardovým obra-
tem. 

Tyto statistiky naznačují, 
že míra odpovědného a čest-
ného chování není úměrná 
kapitálové síle podniku. 
Právě naopak, poctivé a féro-
vé jednání je odpovědností 
každého jednotlivce. A fir-
ma je pak taková, jací jsou 
lidé, kteří ji tvoří. ČESKÝ 
GOODWILL ukázal, že okolí 
firmy tyto skutečnosti vnímá 
velmi dobře.

Lidé svými nominacemi 
rovněž dali najevo, že dů-
vodem pro to, abychom si 
někoho mohli skutečně vá-
žit, jsou každodenní drobné 
skutky, jimiž dáváme najevo 
svou dobrou vůli a morální 
integritu spíše než ojedině-
lý hrdinský čin. Zároveň 
všichni nominující pomoh-
li ukázat, že existují pocti-
ví podnikatelé, kteří tvoří 

skutečné hodnoty a odpo-
vědným přístupem ke svým 
zaměstnancům, jejich rodi-
nám, klientům, dodavatelům 
atd., přispívají ke zvyšování 
životní úrovně nezřídka celé-
ho regionu, ve kterém jejich 
firma působí. 

…a vítězem se stává…

O tom, kdo zvítězí v hlavní 
kategorii projektu, OSOB-
NOST ČESKÉHO GOOD-
WILLU, můžete rozhodnout 
právě vy. Prohlédněte si me-
dailonky všech statečných, 
kteří přijali svou nominaci 
a spolu s ní i určitý závazek 
stát se morálním vzorem pro 
ostatní, a zvolte toho, jehož 
příběh vás nejvíce osloví. 
Hlasujte jednoduše on-line, 
stisknutím tlačítka „Hlasuj-
te“ pod medailonkem vašeho 
favorita. Každý hlasující má 
pouze jeden hlas, proto peč-
livě zvažte, kdo je nositelem 
hodnot, které jsou pro vás 
důležité.

Organizátorem projektu 
ČESKÝ GOODWILL je česká 
poradenská skupina HPCG, 
záštitu nad projektem převza-

la Česko-německá obchod-
ní a průmyslová komora. 
ČESKÝ GOODWILL mediál-
ně podporují rádio ZET a re-
gionální Deník. Tváří ČES-
KÉHO GOODWILLU se stal 
známý český zpěvák a herec 
Zdeněk Podhůrský, který se 
vedle mnoha dalších aktivit 
věnuje pomoci hendikepova-
ným dětem v rámci projektu 
Číslo na Boha. 

Společenská odpovědnost 
firem je dnes velmi aktuální 
téma, které zahrnuje řadu ob-
lastí a jehož faktická podoba 
má mnoho tváří. Cílem pro-
jektu ČESKÝ GOODWILL je 
v prvním řadě vyzdvihnout 
a ocenit ty podnikatele a spo-
lečnosti, pro které není zisk 
jediným cílem, ale chovají se 
ohleduplně a odpovědně ke 
svému okolí, kterého se svý-
mi podnikatelskými aktivita-
mi dotýkají.  

Pokud i vy oceňujete pocti-
vou práci druhých a chcete 
ukázat, které hodnoty jsou 
pro vás důležité, podpořte 
ty, jejichž příběh vás nej-
více osloví na www.cesky-
goodwill.cz. Hlasovat můžete 
do neděle 29. září 2013.
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Vyberte osobnost, které si vážíte pro její morální kvality.
Do konce září zvolte OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU.
Projekt ČESKÝ GOODWILL vstupuje do závěrečné fáze. Hlasovat můžete do konce září!

Hlasujte a zvolte OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU 
Hlasovat můžete – do neděle 29. září 2013
- on-line na webu www.cesky-goodwill.cz 
- jednoduše stisknutím tlačítka „Hlasujte“ u medailonku 

nominovaného, jehož příběh vás nejvíce osloví
- podrobné informace naleznete na www.cesky-goodwill.cz

Nominující, jehož nominovaný obdrží nejvíce hlasů a zvítězí tak 
v hlavní kategorii OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, získá mimo 
jiné dárkový poukaz na vyhlídkový let nad krásami České republiky.

Vy jste nominovali, vy rozhodnete! 
HLASUJTE TEĎ!
Zvolte OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU a ukažte, 
které morální hodnoty jsou pro Vás důležité.

www.cesky-goodwill.cz
facebook.com/ceskygoodwill

HPCG tvoříme goodwill.

Pod záštitou

„Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci.“ Tuto větu si v průběhu 
letních měsíců vyslechlo na čtyři desítky podnikatelů a fi-
rem, když organizátoři projektu ČESKÝ GOODWILL oslovo-
vali ty, kterých si jejich okolí váží natolik, že je do projektu 
nominovalo. S medailonky statečných, kteří svou nominaci 
přijali, se můžete seznámit na webu cesky-goodwill.cz a ty, 
jejichž příběh vás nejvíce osloví, podpořit svým hlasem. 
Závěrečná fáze projektu – hlasování o titul OSOBNOST 
ČESKÉHO GOODWILLU právě začíná.


