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První muž v historii získal titul Osobnost Českého Goodwillu!
Praha 1. října 2015 – Přesně o půlnoci včera skončilo hlasování veřejnosti v kategorii
Osobnost v rámci třetího ročníku ocenění Český Goodwill 2015. Největší přízni svého okolí
se těšil Václav Kádner, majitel společnosti Lesoservis. Se ziskem 1212 hlasů se tak stal
historicky prvním mužem, který získal titul Osobnost Českého Goodwillu!
Na druhém místě se v těsném závěsu s počtem 1158 hlasů umístila Karolina Tomascová,
spolumajitelka obchodu se spodním prádlem Správná podprsenka. Vavřínovou trojici na
bronzové pozici s 754 hlasy doplnila Bohuslava Šenkýřová, zakladatelka Společenství škol a
rektorka první soukromé univerzity v České republice Vysoké školy finanční a správní.
Celkem bylo v letošním třetím ročníku ocenění Český Goodwill 2015 přijato 8 299 hlasů
veřejnosti. Přes 78 % (6 499) hlasů získalo 15 firem s největší podporou svého okolí. Více než
1/3 nominovaných firem pak získala 100 a více hlasů. Přes 10 % nominovaných firem
podpořilo každou více než 500 lidí.
„Těší nás, že hlasování letos opět potvrdilo, že úspěch není výhradou pouze velkých hráčů,“
hodnotí Markéta Nová, manažerka projektu, a dodává: „Ocenění Český Goodwill nehledí na
velikost firmy, obratu, ani počet zaměstnanců. Důležitá je morální integrita podnikatele a
odpovědný způsob, jakým přistupuje ke svému podnikání, ke svými zákazníkům, obchodním
partnerům, zaměstnancům i nejširšímu okolí své firmy.“
Slavnostní předávání ocenění již potřetí
Dosud se ocenění Český Goodwill zúčastnilo 140 firem, kterých si lidé váží. V uplynulých
ročnících kategorii veřejnosti Osobnost Českého Goodwillu dominovaly ženy. V premiérovém
roce 2013 vyhrála Michaela Hustá, majitelka soukromé kliniky OČNÍ EU, loni zvítězila Blanka
Milfaitová, majitelka Manufaktury na výrobu báječných marmelád, které chutnají například i
britské královně, a šíří tak dobré jméno České republiky i v zahraničí.
Ocenění Český Goodwill se dále udílí v kategoriích Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. O
jejich vítězích rozhoduje odborná porota. Výsledky letošního hodnocení jsou zatím tajné a
budou slavnostně vyhlášeny až na galavečeru slavnostního předávání ocenění Český
Goodwill 2015, které se uskuteční ve středu 15. října 2015 v úchvatných prostorách
Tereziánského sálu Břevnovského kláštera v Praze.
Ocenění Český Goodwill 2015 pořádá již tradičně česká poradenská skupina HPCG. Na
transparentní průběh hlasování i celého projektu dohlíží certifikační autorita TÜV SÜD Czech.
Letošní ročník se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR Jaroslavy Jermanové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, Asociace malých a
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středních podniků a živnostníků ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.
Hlavními mediálními partnery jsou regionální Deník, multimediální projekt ZET skupiny
Lagardère a Regie Radio Music. Projekt dále mediálně podporují Český rozhlas Region,
Trade News, ČIA News, MMportal.cz a SkyPaper.cz. Partnery ocenění Český Goodwill 2015
jsou společnosti Pojišťovna VZP, a.s., X Production, e.vox, Firma 2.0 a kouč Aleš Kalina.

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., člen HPCG, registrovaná
Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV č.s. 504771). Všechna práva vyhrazena.
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