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Český Goodwill 2016 počtvrté ocení vážené podnikatele 32%  

Praha, 16. května – Čtvrtý ročník ocenění Český Goodwill pro firmy, kterých si lidé váží, 

startuje právě dnes! V úvodní fázi, která tradičně potrvá do konce června, mohou lidé zasílat 

své nominace podnikatelů a společností, kterých si váží a chtějí je ocenit za odpovědný 

přístup k podnikání, osobnostní kvality a férové jednání vůči okolí firmy.  

V uplynulých ročnících se podařilo ocenit na 140 firem od těch nejmenších, ryze rodinných až 

po velké české i mezinárodní firmy se stovkami zaměstnanců a miliardovými obraty. Společný 

mají jeden cíl - podnikat odpovědně a rozvíjet tak pozitivně prostředí, ve kterém působí. 

„Samotná nominace na ocenění Český Goodwill je pro podnikatele tím největším oceněním, 

protože je uznáním jejich poctivé práce, což je často velká motivace k dalšímu úsilí,“ říká Lenka 

Hlavatá, ředitelka poradenské skupiny HPCG, která projekt organizuje. Zkušenosti z 

předchozích třech ročníků ukazují, že v Česku je nespočet odpovědných firem, které si 

zaslouží za svou práci ocenit. „Často jsou však jejich majitelé natolik pokorní, že se svými 

mnohdy neuvěřitelnými příběhy a obdivuhodnými aktivitami nechlubí a nechávají si je skromně 

sami pro sebe. Přitom právě v dnešní době chybějících morálních vzorů, je třeba tyto podnikatele 

dávat za příklad,“ dodává Hlavatá. 

Do 30. června jsou přijímány nominace veřejnosti. Po zpracování nominací bude v září 

následovat fáze hlasování veřejnosti, které rozhodne o tom, kdo se stane Osobností Českého 

Goodwillu 2016. Zároveň odborná porota vybere nejsilnější příběhy v kategoriích Tradice, 

Inovace, Partner a Mecenáš. Nad transparentním průběhem hlasování i celého projektu již 

potřetí dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech. 

V uplynulém roce největší podporu veřejnosti a titul Osobnost Českého Goodwillu 2015 získal 

poprvé muž, Václav Kádner, majitel společnosti Lesoservis (1212 hlasů).  V kategorii TRADICE 

byla loni oceněna Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka společnosti PETROF. V kategorii 

INOVACE porotu nejvíce zaujal nápad firmy ISNO IT, která přináší efektivní způsob nakládání s 

komunálním odpadem. Kategorie PARTNER patřila zdravotnímu ústavu Cesta Domů, jehož 

ředitel Marek Uhlíř byl oceněn za dlouhodobý celospolečenský přínos v oblasti paliativní 

péče. V kategorii MECENÁŠ se na zlaté příčce umístil Kvido Štěpánek, majitel společnosti 

Isolit-Bravo. 

Záštity pro 4. ročník znovu poskytly Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). 

Prestižní novinkou pro rok 2016 je záštita, kterou nad oceněním převzala Mezinárodní 

obchodní komora a Světová federace obchodních komor se sídlem v Paříži. V souladu se 

záměrem projektu klást větší důraz na regiony, poskytl záštitu předseda Svazu měst a obcí 

České republiky František Lukl a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a 

http://www.cesky-goodwill.cz/partner/469/ing-jaroslava-jermanova-%7C-zastita-projektu/
http://www.cesky-goodwill.cz/partner/469/ing-jaroslava-jermanova-%7C-zastita-projektu/
http://www.cesky-goodwill.cz/partner/467/asociace-malych-a-strednich-podniku-a-zivnostniku-cr-%7C-zastita-projektu/
http://www.cesky-goodwill.cz/novinka/653/ziskali-jsme-zastitu-mezinarodni-obchodni-komory-a-svetove-federace-obchodnich-komor/
http://www.cesky-goodwill.cz/novinka/653/ziskali-jsme-zastitu-mezinarodni-obchodni-komory-a-svetove-federace-obchodnich-komor/
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Karlovarský kraj Jiří Cienciala. Ocenění Český Goodwill mimo jiné podporuje platforma 

společensky odpovědných firem Business Leaders Forum. Pořadatelem je tradičně česká 

poradenská skupina HPCG. 

Hlavními mediálními partnery jsou Regionální Deník a multimediální projekt ZET skupiny 

Lagardère. Projekt dále mediálně podporují Český rozhlas Region, Trade News a 

vydavatelství Economia. Partnery ocenění Český Goodwill 2016 jsou společnosti Pojišťovna 

VZP, a.s., X Production Digital a e.vox.  

Pro více informací navštivte www.cesky-goodwill.cz nebo nás kontaktujte: 

Markéta Nová 

T:   +420 602 700 327 

E:   marketa.nova@hpcg.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Organizátorem projektu Český Goodwill je ISO Consulting s.r.o., člen skupiny HPCG. V souladu s platnou 

legislativou je organizátor řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Český Goodwill 

je ochranná známka společnosti ISO Consulting s.r.o. registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV 

č.s. 504771). Všechna práva vyhrazena. 
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