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ČESKÝ GOODWILL 2017

5. ročník 
Český Goodwill 2017 
přinese řadu novinek

Jubilejní pátý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, bude ve 

znamení změn. S Lenkou Hlavatou, ředitelkou poradenské skupiny HPCG, 

která je autorem původního konceptu projektu a pořadatelem ocenění 

Český Goodwill, jsme si povídali o tom, co nás čeká a na jaké novinky se 

můžeme těšit.
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Nominace už od 17. dubna

První z podstatných změn je dřívější zahájení nového 
ročníku. Nominační fáze tak bude spuštěna už 
o Velikonočním pondělí 17. dubna 2017. Možnost 
nominovat podnikatele a společnosti, kterých si vážíte, 
potrvá necelých 7 týdnů. Nominace se uzavřou o půlnoci 31. 
května 2017. 

„Následovat bude obvyklá fáze zpracování nominací, 
oslovení nominovaných s informací o nominaci a žádosti 
o její přijetí, a příprava medailonků účastníků 5. ročníku,“ 
doplnila Lenka Hlavatá, ředitelka skupiny HPCG, a dodala: 
„V noci 31. srpna budou medailonky oceněných účastníků 
uveřejněné na webu cesky-goodwill.cz, aby měli všichni 
stejnou příležitost ucházet se o přízeň veřejnosti.“ 

Hlasování v kategorii Osobnost Českého Goodwillu 2017 
startuje jako obvykle 1. září a potrvá celý měsíc. Slavnostní 
galavečer se uskuteční ve čtvrtek 19. října.

Nominační podmínky přísnější

Za uplynulé čtyři roky se z ničeho podařilo vybudovat 
prestižní ocenění, které je respektované odbornou i laickou 
veřejností. Každý ročník přináší nespočet úžasných příběhů 
poctivých a pracovitých podnikatelů, kteří si zaslouží být 
vzorem pro ostatní a dělají čest ocenění Český Goodwill.

„Ve snaze zachovat a dále rozvíjet tuto vysokou prestiž 
značky ČG dojde letos ke zpřísnění nominačních 
podmínek,“ prozradila Lenka Hlavatá. Nominující budou 
vyzváni, aby uvedli další reference, které jejich nominační 
zdůvodnění podpoří. 

Překvapení pro nominované

Řízení osudu tomu chtělo, že Český Goodwill v roce svých 
pátých narozenin přerostl hranice České republiky. Svou 
mezinárodní cestu zahájil v březnu ve Švédsku, v květnu se 
představí do USA a také na Slovensku. Zahraniční putování 
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bude pokračovat i v dalších měsících, plány organizátora 
zatím zůstávají tajemstvím. 

„Ze zahraniční expanze projektu Český Goodwill mají 
možnost profitovat nejen partneři a účastníci uplynulých 
ročníků, ale jedno speciální překvapení připravujeme také 
výhradně pro ty vážené podnikatele a společnosti, kterým 
se nominace na ocenění Český Goodwill dostane v letošním 

jubilejním pátém ročníku,“ naznačila Lenka Hlavatá s tím, že 
bližší informace v tuto chvíli ještě prozradit nemůže. 

Jistě ale nelze pochybovat o tom, že to bude překvapení 
příjemné, stejně jako celá dosavadní zkušenost s oceněním 
Český Goodwill. Podrobnosti vám přineseme exkluzivně.

Slovenský Goodwill se v premiéře představí 15. května

Hlavním důvodem dřívějšího zahájení nominací do 5. ročníku ocenění Český Goodwill je premiéra 

projektu Slovenský Goodwill, který se poprvé představí letos 15. května. Nominace na Slovensku 

budou otevřené od poloviny května do 30. června. 

V červenci a srpnu organizátora čeká zpracování nominací a příprava medailonků nominovaných 

účastníků. Hlasování veřejnosti se uskuteční od 1. do 30. září, tedy stejně jako v Česku. Slavnostní 

vyhlášení výsledků a předání ocenění Slovenský Goodwill je plánováno 7. listopadu 2017 

v Bratislavě.

Do slovenské verze projektu se můžete zapojit samozřejmě i vy. Pokud znáte firmu, které si vážíte, 

a ta působí na Slovensku, kde aktivně tvoří slovenský goodwill, můžete ji jednoduše nominovat na 

webu slovensky-goodwill.sk. Přispějte k rozjezdu projektu Slovenský Goodwill vaším příkladem!


