Cena hejtmana Jihomoravského kraje
za společenskou odpovědnost
Uživatelská příručka

1. Úvodem
Rada Jihomoravského kraje spolu s Radou kvality ČR a Krajskou hospodářskou komorou
jižní Moravy vyhlašují:

Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost
1.1.
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází
z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate Social
Responsibility – dále jen CSR) a je určena pro subjekty podnikatelského a, veřejného
sektoru v Jihomoravském kraji v kategoriích:
1.1.1. organizace veřejného sektoru
1.1.2. podnikatelské subjekty (firmy)
1.2.
Cílem soutěže je ocenit firmy a organizace veřejného sektoru, které jsou v kraji
aktivní při realizaci principů CSR a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům
v Jihomoravském kraji.
1.3.
Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy CSR,
charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a
sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli a
odpovědnost směrem ke strategické úrovni.

2. Společenská odpovědnost organizací
Společenskou odpovědností se obecně rozumí odpovědnost organizací za dopad jejich
činnosti na své okolí. Organizace, která přijala závazek společenské odpovědnosti, si
dobrovolně:
o
o
o
o

stanovuje vysoké etické standardy,
snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí,
pečuje o své zaměstnance,
udržuje s nimi dobré vztahy, stejně jako s ostatními subjekty, se kterými přichází do
kontaktu,
o a přispívá k podpoře regionu, v němž působí.
Jedná se o dobrovolné aktivity, které jsou vykonávány tzv. nad rámec legislativních
požadavků a naplňují charakter hesla „nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost
očekává“. Organizace se tak stává atraktivním zaměstnavatelem, žádaným partnerem ale i
vzorem pro ostatní.
CSR se netýká pouze soukromého sektoru, podnikatelských subjektů, ani není výsadou
výhradně velkých organizací. CSR mohou ve svém řízení, rozhodování a každodenním
provozu uplatňovat všichni bez rozdílu zaměření a velikosti.
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2.1.

Základní principy společenské odpovědnosti organizací:

o dobrovolnost (nad rámec legislativy)
o transparentnost/důvěryhodnost (nezastírání informací pro zainteresované strany)
o zohlednění potřeb zainteresovaných stran (být „slušným sousedem“, plnit dle
možností jejich potřeby)
o komplexnost (uplatnění přístupu „triple-bottom-line“ – tzn. soustředění aktivit do tří
základních oblastí – ekonomické, environmentální a sociální)
o průběžnost (ne nahodilé aktivity)
o dlouhodobost (nejde o zbytečné vyhazování finančních prostředků, aktivity v rámci
společenské odpovědnosti organizací jsou investicí do budoucího rozvoje organizaceudržitelnost)
2.2.

Možný profit pro organizace, které společenskou odpovědnost uplatňují:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

větší transparentnost
posílení důvěryhodnosti
dlouholetá udržitelnost firmy/úřadu
zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců
atraktivnost pro potenciální zaměstnance (možnost získat kvalitní zaměstnance)
budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu nebo v regionu
odlišení od konkurence
příležitost pro inovace
zmenšení nákladů na management rizik
budování politického kapitálu
vedení dialogu a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné
pochopení
o snížení rizik bojkotů a stávek
o přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí
Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Uplatňujete v praxi aktivity, které principy CSR
splňují? Chcete si ujasnit své pozice a porovnat se s ostatními? Pak neváhejte a přihlaste se
do Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost vyplněním a
odesláním přiloženého dotazníku a přihlášky. Při vyplňování dotazníku zvažte, jaké aktivity
v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich existenci a také jaká opatření k dalšímu
zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna. Zejména se pokuste formulovat konkrétní
důkazy potřebné pro vyhodnocení.
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3. Zásady Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za
společenskou odpovědnost
3.1.

Subjekty soutěže

o Jihomoravský kraj – vyhlašovatel a pořadatel soutěže o „Cenu hejtmana
Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost“
o Rada kvality ČR – odborný garant a spoluvyhlašovatel soutěže
o Krajská hospodářská komora jižní Moravy – spoluvyhlašovatel a záštita
o Účastník soutěže – podnikatelský subjekt nebo organizace veřejného sektoru,
který/která se přihlásí do soutěže
o Hodnotící komise (JURY) – je orgán jmenovaný hejtmanem Jihomoravského kraje.
Jejím úkolem je hodnocení jednotlivých uchazečů a určení vítězů v daných
kategoriích.
o Certifikovaný externí hodnotitel – je nezávislá, vyškolená osoba, bez jakékoliv vazby
na hodnocenou organizaci, držitel českého nebo evropského certifikátu „Manažer
CSR“ („hodnotitel CSR“).
Jihomoravský kraj
o Je realizátor soutěže.
o Vydává základní dokumenty nezbytné pro průběh soutěže.
o Soutěž vyhlašuje, stanovuje termíny přihlášek, jejich hodnocení. Stanovuje způsob a
termín vyhlášení vítězů soutěže, realizuje vyhlášení vítězů.
o Jmenuje členy JURY, řídí jednání JURY.
o Spolupracuje s Radou kvality ČR při formulaci zásad pro daný ročník soutěže.
o V součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy vede propagační
kampaň.
o Po dohodě s Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy zajišťuje další činnosti
nezbytné pro průběh soutěže.
o Spolupracuje s médii.
Rada kvality ČR
o Vydává metodické pokyny.
o Jmenuje své zástupce do JURY.
o Jmenuje certifikovaného externího hodnotitele (po dohodě s vedením kraje).
Krajská hospodářská komora jižní Moravy
o Na základě dohody s Jihomoravským krajem a Radou kvality ČR realizuje specifické
činnosti, jejichž cílem je propagace soutěže, získávání uchazečů, poradenství,
konzultace apod.
o Nominuje své zástupce do JURY.
Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Rada kvality ČR spolupracují
na koncepci soutěže „Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost“,
dle know-how Rady kvality ČR. Případné problémy spojené s realizací soutěže se řeší
operativně a na příslušné řídící úrovni.
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3.2.

Podmínky soutěže

Soutěž je jednoroční, organizace jsou hodnoceny za aktivity v předcházejících třech letech,
případně i za aktivity v roce aktuálním.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného
sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje (dále jen „uchazeč“) dle
podmínek soutěže.
Účast v soutěži je bezplatná, organizační zabezpečení soutěže je hrazeno z rozpočtu
Jihomoravského kraje (odbor kancelář hejtmana, odbor kancelář ředitelky) a partnerů Ceny.
3.2.1. Soutěžní kategorie
Soutěž je rozdělena do kategorií:
Organizace veřejného sektoru:



obce
o s rozšířenou působností
o ostatní
ostatní organizace veřejného sektoru
o do 50 zaměstnanců
o nad 50 zaměstnanců

Podnikatelské subjekty:




do 50 zaměstnanců
do 250 zaměstnanců
nad 250 zaměstnanců

3.2.2. Přihláška do soutěže
Do soutěže se uchazeči přihlašují Jihomoravskému kraji prostřednictvím vyplněné přihlášky a
dotazníku (viz přílohy této příručky) pro příslušnou kategorii a jejich odesláním některým z
těchto způsobů:
o e-mailem na adresu: posta@kr-jihomoravsky.cz (s uvedením: adresováno odboru
útvar řízení kvality KrÚ JMK)
o datovou schránkou: Jihomoravský kraj ID: x2pbqzq (s uvedením: adresováno odboru
útvar řízení kvality KrÚ JMK)
Formuláře přihlášky i dotazníků jsou přístupné na webových stránkách Jihomoravského kraje
(http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2).
Přihláška musí být opatřena:
o přesnou adresou a kontaktní osobou, včetně telefonického a elektronického spojení,
o podpisem vrcholového představitele uchazeče.
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3.2.3. Dotazník
Dotazník je dokument, ve kterém uchazeč popisuje svoje aktivity v oblasti CSR. Je navržen
tak, aby rovněž organizace, která CSR ve své strategii prozatím systémově neidentifikuje,
rozpoznala svou pozici v rámci CSR a zhodnotila stávající aktivity. Uchazeči odpovídají na
otázky a uvádějí, jaké činnosti plánují a realizují, a jaké jsou schopni předložit důkazy o jejich
existenci i opatřeních stávajících, případně budoucích. Je vhodné využít metodu PDCA
(vzorově vyplněná otázka podle metody PDCA je přílohou č. 5 Uživatelské příručky).
Povinností uchazeče je posoudit jednotlivé otázky dotazníku a pravdivě odpovědět, jak jsou
požadavky jednotlivých otázek v organizaci naplňovány. V případě prolínání uvádí odkaz tam,
kde již odpověď uvedl.
Dotazník má následující tematické části:
o
o
o
o
o

Regionální odpovědnost (mimo obcí)
Sociální odpovědnost
Odpovědnost v ekonomické oblasti
Environmentální odpovědnost
Doplňkové otázky

3.2.4. Termíny pro přihlášení
V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník
do 30. 11. aktuálního kalendářního roku, na výše uvedené adresy (viz bod 3.2.2.). Rozhodné
je datum doručení dotazníku.
V případě doručení nekompletní dokumentace bude přihlašovatel vyzván útvarem řízení
kvality k doplnění. Pokud požadovaná dokumentace nebude do 10 dnů ode dne doručení
příslušné výzvy doplněna, nebude předložena JURY k posouzení.
3.2.5. Hodnocení uchazečů
Dotazníky uchazečů posuzují vždy dva certifikovaní externí hodnotitelé, kteří působí bez
jakékoliv vazby na hodnocenou organizaci. Hodnotitelé posoudí jednotlivé otázky dotazníku.
Uchazeč může získat (za každou otázku) 1 až 5 bodů. Pro zasedání JURY připraví výsledné
hodnocení a předloží návrh konečného pořadí všech uchazečů.
JURY je v předstihu a vždy pro daný ročník soutěže jmenována hejtmanem Jihomoravského
kraje dle následujícího klíče:
o předseda (svolává a řídí zasedání JURY) – člen Rady Jihomoravského kraje (1 hlas
rozhodovací)
o jeden člen Rady Jihomoravského kraje (1 hlas rozhodovací)
o dva členové z Rady kvality ČR (2 hlasy rozhodovací)
o dva členové z Krajské hospodářské komory jižní Moravy (2 hlasy rozhodovací)
o jeden člen z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KrÚ JMK) (1 hlas
rozhodovací),

5
Cena hejtmana - uživatelská příručka

o tajemník JURY (zajišťuje administraci zasedání JURY a soutěže) – z útvaru řízení kvality
KrÚ JMK (1 hlas poradní)
Za jednotlivé jmenované členy JURY je přípustný zástup, pokud byla v dostatečném
předstihu doručena tajemníkovi JURY omluva daného člena JURY. O přípustnosti zástupu
rozhoduje předseda JURY.
JURY rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži v daných kategoriích
aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo vyjádřením shody všech přítomných a
stanoví vítěze.
Vítězové posledního ročníku jsou z účasti v aktuálně vyhlášeném ročníku automaticky
vyřazeni.
3.2.6. Vyhlášení vítězů
Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát o vítězství v příslušné kategorii s právem
užívání označení „Odpovědná organizace Jihomoravského kraje“ pro kalendářní rok,
v němž byla přijata přihláška do soutěže.
Konečné pořadí uchazečů je oznámeno během slavnostního vyhlášení výsledků, nejpozději
však do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Uchazeči a vítězové v daných kategoriích jsou
osloveni Jihomoravským krajem a vyzváni k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků.
Organizace, které se umístí na 1., 2. a 3. místě, mají právo volně užívat informaci o umístění v
soutěži včetně nezkreslené podoby loga Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za
společenskou odpovědnost ke své propagaci, k informování svých partnerů, zákazníků či
klientů a široké veřejnosti.
Na udělení ocenění není právní nárok.
Na slavnostní vyhlášení výsledků zve Jihomoravský kraj média. Na mediální podpoře se podílí
též Rada kvality ČR.

4. Závěrečná ustanovení
Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.
Za aktualizaci Uživatelské příručky odpovídá útvar řízení kvality Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Uživatelská příručka nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Jihomoravského
kraje.
Uživatelská příručka byla schválena Radou Jihomoravského kraje na její ….. schůzi dne
……………………..usnesením č. ………………………………………………… .
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Přihláška
Příloha č. 2 – Dotazník – podnikatelský sektor
Příloha č. 3 – Dotazník – veřejný sektor – obce
Příloha č. 4 – Dotazník – veřejný sektor – ostatní organizace
Příloha č. 5 – Vzorový dotazník (metoda PDCA)
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