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Klapalová. „Lokální investor dokáže lépe vyhodnotit benefity a úskalí a často bývá agresivnější ve výši své nabízené 

ceny,“ doplňuje Jan Hospodář z CBRE. 

Objekt Na Pankráci disponuje celkovou pronajímatelnou plochou 9410 m
2
 a k dispozici nájemců je 73 parkovacích 

stání v suterénu, celková plocha budovy je téměř 13 400 m
2
. Budova s unikátním architektonickým rázem byla 

postavena pro účely banky v roce 1997. 

 

 

Na ocenění Český Goodwill 2015 přišlo o 15 % nominací více 

 

Nominace do 3. ročníku ocenění Český Goodwill 2015 se uzavřely. První kolo zpracování došlých nominací ukázalo, 

že letos lidé zaslali celkem 88 platných nominací podnikatelů, kterých si váží. V porovnání s uplynulým ročníkem se 

jedná o nárůst více než 15 %, oznamuje pořadatel HPCG. Mediálním partnerem je Skypaper. 

Celkem bylo v prvním kole vyřazeno jen 9 nominací oproti 42 v loňském roce. Důvody pro vyřazení byly nejčastěji 

duplicita a zaslání nominace mimo nominační fázi. Rozložení nominací zůstává přibližně stejné jako v předchozím 

ročníku, opět měli nejvýraznější zastoupení obchodní partneři (40 %), kteří v porovnání s loňskem posílili zhruba o 

3%. Následují nominující z řad zaměstnanců (26 %) a klientů (16 %). Zbývající nominace zaslali rodinní příslušníci (10 

%) a přátelé nominovaných (8 %). Mezi nominujícími mírně převažovali muži (61 %) nad ženami (39 %). Tři čtvrtiny 

nominujících souhlasilo s informováním nominovaných, kdo je nominoval. 

V průběhu letních měsíců organizátor osloví všechny platně nominované se žádostí o akceptaci nominace. V září 

odstartuje závěrečná fáze letošního ročníku – hlasování veřejnosti o titul Osobnost Českého Goodwillu 2015 – a též 

hodnocení odborné poroty v základních kategoriích ocenění Český Goodwill 2015 Tradice, Inovace, Partner a 

Mecenáš. Slavnostní předání ocenění Český Goodwill 2015 se uskuteční v polovině října. 

Projektu se v uplynulých letech zúčastnilo již na osmdesát firem, kterých si lidé váží. Na transparentní průběh 

hlasování i celého projektu dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Český Goodwill 2015 se koná pod záštitou 

Jaroslavy Jermanové, I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministra zemědělství 

Mariana Jurečky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové 

komory. 
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