
Minulý týden odstartoval 
projekt ČESKÝ GOODWILL, 
který apeluje na naše morální 
hodnoty a vybízí k zamyšle-
ní, zda se nám v našem okolí 
podaří najít podnikatele nebo 
společnost, o nichž můžeme 
říci, že si jich vážíme. Dokáže-
te ve svém okolí ještě někoho 
takového najít, když každý 
den z médií přicházejí zprávy, 
které naznačují, že co podni-
katel to podvodník?

Slušní lidé nekřičí. Bohužel?

Každý den se v televizi, rádiu 
i novinách dozvídáme o dal-
ším skandálu či korupční afé-

ře. Člověk z toho snadno získá 
dojem, že každý kdo podniká, 
je zákonitě podvodník, a kdo 
jedná čestně, je za hlupáka. 
Přitom opak je pravdou. Z cel-
kového počtu lidí, kteří v Čes-
ké republice podnikají nebo 
vlastní společnost, je převáž-
ná většina poctivých, s vyso-
kým morálním kreditem, bez 
kterého by v podnikání mohli 
jen těžko uspět. A že jich není 
málo, potvrzuje i statistika 
– např. přes 70% pracovních 
míst v Česku vytvářejí malí 
a střední podnikatelé a spo-
lečnosti. 
Jejich „nevýhodou“, která bo-
hužel podporuje dojem opač-

ný, je skutečnost, že tito lidé 
obvykle dávají přednost či-
nům před slovy, a tak o jejich 
zásluhách mnohdy neví ani 
jejich nejbližší okolí. Prostě 
vytrvale pracují podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí 
a věří, že se to jednoho dne 
změní k lepšímu. Že se z pod-
nikatele sloupne nálepka „pa-
razit“ a stane se opět hrdým 
členem společnosti, kterého 
si ostatní váží pro to, co svou 
pílí dokázal. Přitom toho není 
málo. Bezpočet odpovědných 
podnikatelů a společností 
v České republice mimo svou 
hlavní podnikatelskou čin-
nost aktivně pomáhá také 

svému okolí, ať již přímou fi-
nanční podporou, nebo jeho 
postupnou kultivací. Pokud 
i vy takové ve svém okolí 
máte, můžete je nominovat 
v rámci projektu ČESKÝ 
GOODWILL.

Český goodwill platformou 
pro vzájemnou podporu 
podnikatelů

Cílem projektu ČESKÝ 
GOODWILL je v prvním řadě 
vyzdvihnout a ocenit ty pod-
nikatele a společnosti, pro 
které není zisk jediným cílem, 
ale chovají se ohleduplně a od-
povědně ke svému okolí, užší-
mu i širšímu okolí, kterého se 
svými podnikatelskými akti-
vitami dotýkají. V dlouhodo-
bém horizontu by se však měl 
také stát místem pravidelných 
setkání poctivých a slušných 
podnikatelů, tedy jakousi ak-
tivní platformou pro sdílení 
know-how a vzájemnou výmě-
nu zkušeností, které potvrdí, 
že cesta odpovědného podni-
kání je tím správným směrem 
k udržitelnému rozvoji a pro-
speritě jednotlivců, regionů 
i celé České republiky. 
„Zůstat optimistou a neztra-
tit víru v to, že dělám správ-
nou věc, když ctím základní 
hodnoty slušného chování, 
není jednoduché, když musí-
te dnes a denně překonávat 
nespočet překážek, které 
vaše přesvědčení podkopáva-
jí,“ hodnotí Lenka Hlavatá, 
managing partner HPCG, 
a dodává: „Proto by ČESKÝ 
GOODWILL měl sloužit také 
jako vzájemná morální pod-
pora podnikatelů a společ-

ností, která vám dodá novou 
sílu vytrvat vždy, když se pod 
tíhou okolností budete sami 
sebe ptát, jaký má vlastně 
smysl jednat čestně.“ 
Organizátorem projektu ČES-
KÝ GOODWILL je česká po-
radenská skupina HPCG, zá-
štitu nad projektem převzala 
Česko-německá obchodní 
a průmyslová komora. ČES-
KÝ GOODWILL mediálně 
podporují rádio BBC, které 
nově patří mediální skupině 
Lagardère Active ČR, a re-

gionální Deník. Tváří ČES-
KÉHO GOODWILLU se stal 
známý český zpěvák a herec 
Zdeněk Podhůrský, který 
mimo jiné aktivity dlouhodo-
bě pomáhá hendikepovaným 
dětem v rámci projektu Číslo 
na Boha. 

Pokud i vy chcete ak-
tivně projevit vaši dob-
rou vůli, nominujte na 
www.cesky-goodwill.cz, nebo 
podpořte hendikepované děti 
na www.cislonaboha.cz.
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Zastavme morální krizi: ČESKÝ GOODWILL apeluje na naše hodnoty
Dokážete ve svém okolí najít alespoň jednoho člověka, který podniká nebo řídí firmu, o kterém dokážete říci, že si ho z nějakého důvodu 
vážíte? Nebo již morální krize dospěla do takových měřítek, že podle vás každý krade, kde může, a mediální obraz české společnosti, který 
se skládá převážně ze skandálů, afér a zpráv z černé kroniky, je skutečným odrazem stavu celé české společnosti? 

Znáte ve svém okolí někoho, koho si vážíte?

•	 Máte	obchodního	partnera,	který	s	vámi	jedná	na	rovinu	a	platí	
vám	vaše	faktury	včas?

•	 Znáte	podnikatele	či	společnost,	kteří	jednají	čestně,	i	když	si	
tím	snižují	svou	„konkurenční	výhodu“?

•	 Máte	zaměstnavatele,	který	oceňuje	vaše	pracovní	nasazení	
a	váží	si	vašeho	přínosu	firmě?

•	 Máte	šéfa,	který	nekáže	vodu,	aniž	by	sám	pil	víno?
•	 Máte	ve	vašem	okolí	podnikatele	či	společnost,	kteří	přispívají	

k	rozvoji	vaší	obce	(přispívají	na	provoz	místní	školky	nebo	
jednotky	dobrovolných	hasičů)?

•	 Znáte	podnikatele	nebo	společnost,	kteří	drží	slovo	a	můžete	se	
na	ně	kdykoli	spolehnout?	

Pokud	máte	ve	svém	okolí	někoho,	koho	si	opravdu	vážíte,	
nominujte	jej	na	www.cesky-goodwill.cz.

Je Vám také líto, jak upadají morální  
hodnoty v naší společnosti?

Znáte podnikatele nebo firmy, pro
které není zisk jediným cílem?

NOMINUJTE JE!
a my oceníme Vás i nominované

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

HPCG tvoříme goodwill.

Pod záštitou

ČESKÝ GOODWILL – informace o projektu:
Nominovat	můžete:
–	 do	30.	června	2013
–	 vašeho	obchodního	partnera,	zaměstnavatele,	společníka,	atd.
–	 v	kategoriích	Tradice,	Inovace,	Partner,	Mecenáš
–	 nominační	formulář	a	více	info	na	www.cesky-goodwill.cz

Hlasování	bude	probíhat	od	2.	do	29.	září	2013	rovněž	on-line	na	
webu	Český	Goodwill.	
Pokud	Váš	nominovaný	obdrží	nejvíce	hlasů	a	zvítězí	tak	v	hlavní	
kategorii	OSOBNOST	ČESKÉHO	GOODWILLU,	získáte	mimo	jiné	
dárkový	poukaz	na	vyhlídkový	let	nad	krásami	České	republiky.


