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GORDIC - charakteristika
• Jsme transparentní, důvěryhodná a stabilní česká rodinná IT firma se 100%
českým kapitálem, s personální kontinuitou, kterou dnes řídí i druhá generace
• Patříme mezi největší rodinné firmy v zemi
• Máme více než 6 000 zákazníků nejenom ve veřejné správě
• Máme 25letou zkušenost a specializaci
• Vytváříme vlastní originální produkty a služby v oblastech otevřených integračních
platforem, informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a internetu věcí.
• Dáváme práci více než 400 českým spolupracovníkům
• Vracíme více než 50 % svých tržeb českému státu prostřednictvím daní, pojištění a
mezd
• Exportujeme, importujeme, integrujeme
www.gordic.cz

GORDIC - vize a hodnoty
• Naší vizí je digitální, bezpečná a propojená společnost, ve které technologie
usnadňují život. Společnost, ve které jsou informace a internet neomezenou
lidskou potřebou.
• Naši firemní kulturu tvoří slušnost, loajalita, optimismus, angažovanost,
odpovědnost, odbornost a trocha potřebného štěstí.

• Naším největším aktivem jsou naši spolupracovníci.
• Naším smyslem podnikání jsou spokojenost zákazníka, kvalita a originalita
našich produktů a služeb
www.gordic.cz

GORDIC - hrdost
• Na svoji rodinu, manželku a syny, kteří pokračují v mé práci
• Na své spolupracovníky a jejich rodiny
• Na to, že jsme česká úspěšná, odpovědná a stabilní firma, která hrdě platí
veškeré daně v České republice.
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GORDIC - společenská odpovědnost
Zapojujeme naše spolupracovníky do chodu firmy
Nasloucháme jejich podnětům
Snažíme se jim dát maximum prostoru pro kreativitu, bez omezení odpovědnosti
Zlepšujeme jejich pracovní a mimopracovní komunikaci
Podporujeme jejich společné mimopracovní aktivity, více je tak vzájemně
propojujeme
• Podporujeme četné ziskové i neziskové organizace a projekty v oblasti sportu,
zdravotnictví, sociálních služeb a zejména vzdělávání.
• Podporujeme studenty od prvňáčků na základních školách, až po studenty
univerzit a učitele.
• Podporujeme osvětu a vytváření systému ve vzdělávání v oblasti bezpečného
digitálního světa.
•
•
•
•
•
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Česká firma – Charakteristika – Doporučení I.
• Buďme transparentní, důvěryhodnou a stabilní českou firmou s českým
kapitálem, s personální kontinuitou
• Budujme zkušenost a specializaci
• Tvořme vlastní originální produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou
• Dávejme práci zejména českým spolupracovníkům a firmám
• Plaťme daně českému státu
• Exportujme, importujme, integrujme, obchodujme
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Česká firma – Vize a hodnoty – Doporučení II.
• Mějme odvážné a realizovatelné vize
• Tvořme kvalitní firemní kulturu, kde slušnost, loajalita, optimismus,
angažovanost, odpovědnost, odbornost budou na první místech hodnot
• Mějme na mysli, že největším firemním aktivem jsou spolupracovníci.
• Snažme se, aby smyslem podnikání byly spokojenost zákazníka, kvalita a
originalita našich produktů a služeb
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Česká firma – Hrdost – Doporučení III.
• Buďme hrdi, na svoje rodiny, manželky a děti, nejenom na ty, kteří pokračují
v naši práci

• Buďme hrdi, na své spolupracovníky a jejich rodiny
• Buďme hrdi, že jsme česká firma, která platí daně v České republice.
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Česká firma - Společenská odpovědnost –
Doporučení IV.
Zapojujme naše spolupracovníky do chodu firmy
Naslouchejme jejich podnětům
Snažme se jim dát maximum prostoru pro kreativitu, bez omezení odpovědnosti
Zlepšujme jejich pracovní a mimopracovní komunikaci
Podporujme jejich společné mimopracovní aktivity, více je tak vzájemně
propojujeme
• Podporujme ziskové i neziskové organizace a projekty v oblasti sportu,
zdravotnictví, sociálních služeb a zejména vzdělávání.
• Podporujme studenty od prvňáčků na základních školách, až po studenty
univerzit a učitele
•
•
•
•
•
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Česká firma – ČR – Doporučení V.
•

Buďme hrdý český stát s hrdými českými občany, rodinami a firmami

•

Bojujme o pozici v EU, jako sebevědomého, rovnoprávného státu, nikoli jako nesvéprávné
kolonie

•

Tvořme kapitalismus s minimem tržních deformací

•

Požadujme bezpečnost, stabilitu, korektnost a to nejenom v podnikatelském prostředí

•

Komunikujme efektivně a digitálně

•

Minimalizujme administrativní zátěže (promyšleně a kontinuálně)

•

Mějme kvalitní spolupracovníky a podporujme jejich permanentní vzdělávání

•

Podporujme kvalitní firemní kultury

•

Buďme společensky odpovědní

•

Užívejme a pečlivě analyzujme
veškeré
s minimem
cenzur
„Vždy jsem
se umělinformace
postarat o rodinu,
o přátele,
o zaměstnance a taky o sebe. A myslím, že bych se o naši
rodinnou firmu, Českou republiku s deseti miliony členů, byl
taky schopen postarat...“
(Facebook 2016 – Andrej Babiš)
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Česká firma - EU – Doporučení VI. (obecná)
•
•
•
•
•
•
•

Chtějme kapitalismus, nikoli socialismus (neomarxismus)
Požadujme trh bez hranic s minimem cel a intervencí
Zastavme obchod s migrací
Pomáhejme s bezpečností, akceschopností a efektivitou
Vynucujme pravdu a necenzurované informace
Požadujme EU sebevědomých, rovnoprávných a spolupracujících států, nikoli kolonií
Vynucujme dodržování Základní lidských práv a svobod i pro občany evropských států
„Musíme v sobě najít odvahu připustit, že diskutovat o EU není
nijak špatné, že to není svatokrádež.“
(„Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma“ 2001 – Václav Klaus st.)
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Česká firma – EU – Doporučení VII. (nejenom
ekonomická)
Podporujme
•

Striktní dodržování rozpočtových pravidel všemi zeměmi (pečlivě hlídejme příjmy i výdaje)

•

Národní banky, jako garanty monetární politiky suverénních zemí, jako hlídače národních
měn

•

Národní ministerstva financí, jako garanty fiskální a rozpočtové politiky suverénních zemí

Odmítejme
•

Lobbistické snižování příjmů (sektorové výjimky, daňové ráje, daňové kartely, ekologické,
klimatické, technologické lobby)

•

Lobbistické zvyšování výdajů (migrační, ekologické, klimatické, technologické lobby)

Omezujme
•

Populistické snižování příjmů (od významných skupin voličů)

•

Populistické zvyšování výdajů (k volebně významným skupinám voličům)
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Česká firma – MF ČR – Doporučení VIII.a
• Podporujme mírně deficitní až přebytkovou rozpočtovou bilanci ve všech veřejných
rozpočtech včetně státního

• Hlídejme pečlivě příjmy i výdaje a jejich efektivitu
• Mějme Vládu ČR jako garanta fiskální a rozpočtové politiky ČR, s minimem
mezirezortních výjimek, bypassů a alibismů

• Podporujme ČNB jako garanta monetární politiky a Kč, supervizora cizích bank
• Podporujme MF zejména jako administrátora státního rozpočtu a supervizora
samosprávných veřejných rozpočtů

• Spolupracujme s profesními sdruženími podnikatelů (HK, SP, AOBP, ICT Unie a
další)
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Česká firma – MF ČR – Doporučení VIII.b
Organizace veřejné moci ČR, tedy i státní správa a
samospráva, má poskytovat kvalitní služby
zejména
českým občanům a českým firmám

Další doporučení se týkají zejména státní správy,
ale mnohá lze doporučit i pro samosprávu.
www.gordic.cz

Česká firma – MF ČR – Doporučení VIII.c
Koncepčně a systémově řešme rozpočtové příjmy

• Motivujme a pozitivně medializujme podnikatele (reálné poplatníky a
zaměstnavatele)
• Odmítejme populistickou dehonestaci podnikatelů (s cílem oslovit významné
skupiny voličů)
• Tvořme spravedlivý, nelikvidační daňový a celní systém s minimem finanční a
administrativní zátěže, s minimem výjimek, ohleduplným využitím digitálních
technologií
• Efektivně využívejme příjmy z evropských a jiných fondů
• Transparentně a efektivně pronajměme nebo prodejme nadbytečný státní majetek
www.gordic.cz

Česká firma – MF ČR – Doporučení VIII.d
Koncepčně a systémově řešme rozpočtové příjmy

• Podporujme české podnikatele (daňové rezidenty), vrací souhrnem daní a cel často
mnohem větší část svých tržeb než cizí podnikatelé (nerezidenti, pobočky
nadnárodních korporátů).
• Eliminujme daňové úniky, sektorové výjimky, daňové ráje, daňové kartely
- omezením hotovosti v oběhu, priorizací bezhotovostních plateb (portály, karty,
mobily)
- digitalizací ekonomických transakcí, protokolů, dokladů a výkazů
- zásadní změnou nepřímých daní (DPH) a to právě na Reverse Charge (i pro EU!)
- digitální podporou kontroly nepřímých daní a to formou (Kontrolního hlášení i
EET)
- digitální podporou kontroly přímých daní
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Česká firma – MF ČR – Doporučení VIII.e
Koncepčně a systémově řešme rozpočtové výdaje a jejich efektivitu

• Metodicky jednotně a důsledně hlídejme, porovnávejme a medializujme detailní
rozpočtové bilance včetně dluhových služeb, včetně podrozpočtové konsolidace
řízených a zřizovaných organizací
• Zaveďme transparentní komplexní řízení, hodnocení a kontroly rozpočtových
výdajů, veřejných zakázek a dodavatelů s důrazem na kvalitu, funkčnost, garance
včetně servisu nikoli jenom alibisticky na cenu
• Minimalizujme korupci, neodpovědnost, neodbornost, nefunkčnost, ale i strach,
naivitu a alibismus
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Motto na závěr:

„Zájmy českých občanů, českých rodin a českých firem
tvoří
Český národní zájem.“
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Děkuji za pozornost
Ing. Jaromír Řezáč
majitel a jednatel
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