
Dne 15. října 2015 proběhlo v Tereziánském sále Břevnovské-
ho kláštera již třetí slavnostní vyhlášení výsledků prestižního 
ocenění pro firmy, kterých si lidé váží: Český Goodwill 2015.  
Nad transparentním průběhem celého projektu dohlížela cer-
tifikační autorita TÜV SÜD Czech.

  

Letošní ročník Český Goodwill 2015 byl v mnoha ohledech 
rekordní. Rekord padl jak v počtu nominovaných společností, 
v účasti na samotném slavnostním gala večeru i v hodnotě cen 
pro oceněné, která letos překonala hranici 750 000 Kč.

Ceny se udělovaly v 5 hlavních kategoriích. Kategorii ve-
řejnosti poprvé v historii ocenění vyhrál muž, Václav Kádner, 
majitel společnosti Lesoservis (1212 hlasů). Na druhém místě 
se těsně za ním umístila Karolina Tomascová, spolumajitelka 
obchodu se spodním prádlem Správná podprsenka (1158 hla-
sů). Vavřínovou trojici na bronzové pozici doplnila Bohuslava 
Šenkýřová (754 hlasů), zakladatelka Společenství škol a rektor-
ka první soukromé univerzity v České republice Vysoké školy 
finanční a správní.

Odborná porota letos opět rozhodovala o ocenění v kate-
goriích Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. Titul v kategorii 
TRADICE získala Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka spo-
lečnosti PETROF. V kategorii INOVACE porotu nejvíce oslovil 
nápad společnosti ISNO IT, která přináší efektivní způsob na-
kládání s komunálním odpadem. Specifická kategorie PART-
NER letos patřila zdravotnímu ústavu Cesta Domů, jehož 
ředitel Marek Uhlíř byl oceněn za dlouhodobý celospolečen-
ský přínos v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající 
prostřednictvím mobilního hospice.  V kategorii Mecenáš se 
na zlaté příčce umístil Kvido Štěpánek, jednatel spol. Isolit-
-Bravo, za trvalou podporu svého okolí a pomoc potřebným 
v ČR i zahraničí. 

Letošní mimořádný růst české ekonomiky byl požehnáním 
a důležitou infuzí optimismu pro mnoho místních firem. Mů-
žeme ale usnout na vavřínech? Můžeme doopravdy očekávat, 
že budeme vždy úspěšně vyrábět a prodávat i bez příznivých 
externích podmínek či bez inovací? Co je klíčem k dlouhodo-
bému, udržitelnému růstu českých firem na celosvětovém trhu? 

V rámci Měsíce kvality uspořádala společnost TÜV SÜD Czech 
panelovou diskuzi na téma Sázka na kvalitu – cesta trvalého 
úspěchu? Po celé dvě hodiny vybraní panelisté sdíleli své zkuše-
nosti a názory na téma udržitelnosti českých firem a své recepty 
k dlouhodobé konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Sázka na kvalitu 

Český Goodwill 2015 
překonal veškeré rekordy 
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Aktuality

Porota letos udělila ještě zvláštní cenu za celospolečenský 
přínos Asociaci neúplných rodin, kterou převzala její předsed-
kyně paní Lucie Asenová. Pořadatel ocenění, poradenská sku-
pina HPCG, se rozhodl udělit zvláštní cenu vinařství SPIEL-
BERG CZ za propagaci kvalitních českých vín a tradic v ČR 
i zahraničí. Partner ocenění spol. Regie Radio Music udělila 
zvláštní cenu Davidu Kratochvílovi, předsedovi řídící rady 
neziskového zájmového sdružení CzechInno.

Celkem bylo v  letošním třetím ročníku ocenění Český 
Goodwill 2015 přijato 95 platných nominací, to je o 15 % více 
než v předchozím roce. Do závěrečné fáze hodnocení postou-
pilo 62 firem tj. 5 % meziroční nárůst. Veřejnost letos zaslala 
8 299 platných hlasů. Přes 78 % (6 499) hlasů získalo 15 firem 
s největší podporou svého okolí. 


