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Nekonečný 8. ročník Český Goodwill 2020 úspěšně uzavřen 

Praha, 21. ledna 2021 – v Autokině Strahov bylo předáno 8. ocenění podnikatelům a firmám, 
kterých si lidé váží, Český Goodwill 2020. Firmového oscara v kategorii založené na hlasování 
veřejnosti, Osobnost Český Goodwill 2020, si odvezl Kamil Rudolf, majitel firmy Love Production, 
jenž obdržel 1206 hlasů. Na druhém místě s odstupem pouhých 25 hlasů skončil Robert Novotný 
předseda představenstva Mironet.cz a.s. za projekt Počítače dětem. Na bronzové příčce za svůj 
přínos nejen pro HC Dynamo Pardubice stanul Petr Dědek, majitel D+D REAL, s.r.o. 

Slavnostní předávání ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2020, bylo přesunuto 
z tradičního říjnového termínu na konec ledna. S ohledem na stále trvající protiepidemická opatření 
se předávání konalo v neformální atmosféře venkovního autokina v těsné blízkosti Strahovského 
stadionu. I tak ve svých vozech dorazilo na 200 hostů z celé republiky, někteří dokonce pojali 
předávání natolik slavnostně, že neváhali vytáhnout z garáže i svého veterána. Jiní bohužel museli 
z důvodu nařízené karantény sledovat pouze online přenos a pro ocenění vyslat své zástupce.  
 
Z celkového počtu 101 platných nominací, které organizátor projektu, česká poradenská skupina 
HPCG, letos obdržela od veřejnosti, do finále postoupilo 62 podnikatelů a společností, kterých si 
lidé váží. V rámci kategorie Osobnost Český Goodwill 2020 bylo celkem přijato 11.009 platných hlasů. 
 
O dalších oceněných rozhodovala odborná porota, která v kategorii Tradice udělila firmového 
oscara Jiřímu a Michalovi Borovkovým, majitelům spol. A-stav Bohemia s.r.o., na stříbrné, resp. 
bronzové příčce, se umístil Stanislav Hruška, VÍNO HRUŠKA s.r.o., a Jiří Kryštofek, Mlýn Oudoleň. 
Kategorii Inovace ovládl Miroslav Šilhan za spol. LOGeco s.r.o., které vyvinula převratnou 
technologii zpracování odpadů. Stříbrná příčka patří Dušanu Dufkovi, STRIX Chomutov a.s., a na 
bronzovou příčku vystoupali Lenka a Stanislav Novotní, majitelé rodinné firmy PLASTIA s.r.o.  
V kategorii Partner porotu nejvíce oslovil příběh pana Nguyen Manh Tunga zakladatele Czech Viet 
s.r.o. a projektu Vietnamci pomáhají. Porota dále ocenila pomoc a podporu, které poskytuje svému 
okolí Pavel Hendrichovský, předseda sociálního družstva Diakonie Broumov. Třetím oceněným 
v kategorii Partner je Jan Mašek, spoluzakladatel sítě Red Button. 
 
Novinkou od loňského ročníku je královská kategorie Made in Czechoslovakia, jež oceňuje firmy, 
které pokračují v tradičním odkazu, aby šířily dobré jméno, pověst našeho průmyslu i služeb v 
zahraničí, a díky nimž původní světoznámá značka Made in Czechoslovakia dál žije. Nominovány 
mohou být jak české, tak slovenské, případně československé firmy. Firmového oscara si odnesl 
Martin Januš, jednatel české softwarové společnosti MyQ, spol. s r.o., která má miliony uživatelů 
ve více než 90 zemí světa. Po dlouhém rozhodování poroty se tak nakonec na druhé příčce umístil 
Tomáš Čupr, jednatel firmy VELKÁ PECKA s.r.o. spíše známé jako Rohlík.cz, Kifli.hu nebo Gurkerl.at. 
Bronzový skončil Viktor Tóth, který se svou firmou Rooty s.r.o. úspěšně vyváží své inovativní 
výrobky pro zdravý vývoj dětí do celé EU i zámoří. 
 
I letos porota udělila zvláštní cenu, kterou si odnesl John Tregellas, majitel spol. The Prague Concert 
Co., mimo další za šíření dobrého jména České republiky a české kultury v širokém zahraničí. 
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Specifickému „drive-in“ předávání firmových oscarů dodal jedinečnou atmosféru Petr 
Čtvrtníček, který byl moderátorem večera. 
 
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, mediální skupina Active Radio a FTV Prima. Partnery ocenění Český Goodwill 2020 
jsou společnosti X Production Digital, LORIKA CZ, Etnetera Group a HELUZ. Partnery galavečera 
byl autorizovaný servis Mercedes-Benz AutoTechnologi, který zajistil přepravu hostů, IGDZ – 
tradiční dodavatel váz pro oceněné, Lidi z Baru jakožto poskytovatel vnitřní dezinfekce a Autokino 
Strahov.  

 

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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