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Firmové oscary Český Goodwill 2020 přijaly 120 nominací 

Praha, 7. července 2020 – ocenění Český Goodwill se přehouplo do nové fáze. Aktuálně probíhá 

zpracování došlých nominací. Nominace do 8. ročníku firmových oscarů skončily o půlnoci 30. 

června. Veřejnost zaslala celkem 120 nominací firem, kterých si lidé váží.   

Po úvodní analýze přijatých nominací bylo 9 nominací vyřazeno z důvodu duplicity. „To znamená, 
že stejného podnikatele nebo firmu nominovalo více lidí současně. Podle pravidel však platí pouze ta, 
která byla přijata jako první v pořadí,“ vysvětlila Lenka Hlavatá, ředitelka české poradenské skupiny 
HPCG, která je autorem a pořadatelem oceněním. Počet unikátních nominací přijatých do 8. 
ročníku ocenění Český Goodwill tak činí 111, tj. o 12 % více než v předchozím roce. 
 
Tradičně nejvíce nominací zaslali obchodní partneři (52), shodně po 20 nominacích přišlo od 
zaměstnanců, zákazníků a obdivovatelů, resp. kamarádů a přátel. Zbývajících 7 % nominací je od 
rodinných příslušníků a společníků. Většina nominujících (téměř 53 %) svou nominaci podpořila 
uvedením referenčních osob, u kterých je možné nominaci a její zdůvodnění ověřit.  
 
85 % nominujících souhlasilo s tím, aby se nominovaná osoba dozvěděla, kdo konkrétně ji 
nominoval. „Tento ukazatel v průběhu let roste. Nejvyšší podíl jsme zaznamenali loni, a to 82 %, a letos 
se hodnota zvýšila o další 3 %,“ zhodnotila Hlavatá, podle níž vyjadřuje také míru důvěry v ocenění 
Český Goodwill.  
 
Fáze zpracování nominací potrvá do 31. srpna. Nominační medailonky finalistů 8. ročníku firmových 
oscarů Český Goodwill 2020 budou 1. září publikovány na webových stránkách www.cesky-
goodwill.cz., kde po celé září bude opět probíhat hodnotící fáze – hlasování veřejnosti a hodnocení 
odborné poroty. Slavnostní předávání firmových oscarů proběhne ve druhé polovině října.  
 
Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží, s historií od roku 2013. Pořadatelem 
ocenění je česká poradenská firma ISO Consulting, člen skupiny HPCG. Nad transparentním 
průběhem dohlíží světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Mediálními partnery jsou 
RADIOHOUSE a FTV Prima. Partnery ocenění Český Goodwill 2020 jsou společnosti X Production 
Digital, LORIKA CZ a Etnetera Group. 

 
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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