Cena hejtmana Plzeňského kraje za
společenskou odpovědnost pro rok 2017

1. Úvodem
Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro
rok 2017
vyhlašují:
 Rada Plzeňského kraje,
 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje,
 Rada kvality ČR.
1.1 Cena hejtmana Plzeňského 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 Plzeňského kraje v kategoriích:
1.1.1 podnikatelské subjekty (organizace):
- do 250 zaměstnanců,
- nad 250 zaměstnanců,
1.1.2 veřejný sektor:
- obec,
- ostatní (nemocnice, škola, aj.).
1.2 Cílem soutěže je ocenit organizace, které jsou v Plzeňském kraji aktivní na poli
společenské odpovědnosti organizací.
1.3 Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské
odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku
životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní
společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“- „PeoplePlanet-Profit“ (lidé-planeta-zisk).

2. Základní principy společenské odpovědnosti organizací
Evropská komise (2011) definuje společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost
firem za dopad jejich činnosti na své okolí.

V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně
stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní
prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na
podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od
konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní
firmy žádaným partnerem.
Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno
aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda – ti
všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka, že se
CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako
standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou
o méně formální přístup.
2.1 Základní principy společenské odpovědnosti organizací:
- dobrovolnost (nad rámec legislativy),
- transparentnost/důvěryhodnost (nezastírání informací pro zainteresované
strany),
- zohlednění potřeb zainteresovaných stran (být „slušným sousedem“, plnit dle
možností jejich potřeby),
- komplexnost,
- průběžnost (ne nahodilé aktivity),
- dlouhodobost (nejde o zbytečné vyhazování peněz, aktivity v rámci
společenské odpovědnosti organizací jsou investicí do budoucího rozvoje
organizace – udržitelnost).
2.2 Možný profit pro organizace:
- větší transparentnost,
- posílení důvěryhodnosti,
- dlouholetá udržitelnost firmy/úřadu,
- zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců (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,
- snížení rizik bojkotů a stávek,
- přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.
Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Chcete si ujasnit své pozice? Pak je na místě
vyplnění přiloženého dotazníku. Vaše reálná praxe v odpovědích na otázky prověří,
zda jste se tomuto konceptu přiblížili plně, zčásti, nebo vůbec. 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.

3. Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou
odpovědnost – zásady
3.1 Subjekty soutěže:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Vyhlašovatel soutěže o „Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost“
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Spoluvyhlašovatel a záštita.
Rada kvality České republiky
Je nezávislá osoba vyškolená Radou kvality ČR, bez jakékoliv vazby na
hodnocenou organizaci, držitel certifikátu „Manažer CSR“. Hodnotitel
posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním Hodnotící komise a připraví
návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže pro Hodnotící komisi.
Účastník soutěže
Podnikatelský subjekt (organizace) nebo subjekt veřejného sektoru, který se
přihlásí do soutěže.
Hodnotící komise
Je orgán jmenovaný Radou Plzeňského kraje z řad spoluvyhlašovatelů
soutěže. Jeho úkolem je hodnocení jednotlivých uchazečů a určení vítězů
v daných kategoriích.
Certifikovaný externí hodnotitel
Je nezávislá osoba vyškolená Radou kvality ČR, bez jakékoliv vazby na
hodnocenou organizaci, držitel certifikátu „Manažer CSR“. Hodnotitel
posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním Hodnotící komise a připraví
návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže pro Hodnotící komisi.
3.2 Podmínky soutěže
Soutěž je jednoroční. Pořádá ji Plzeňský kraj, Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje a Rada kvality ČR, jejíž know-how soutěž využívá.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty (organizace) a
subjekty veřejného sektoru (obce, nemocnice, školy, aj), které působí na území
Plzeňského kraje (dále jen uchazeč) podle podmínek soutěže.
3.2.1 Kategorie




podnikatelské subjekty (organizace):
- do 250 zaměstnanců,
- nad 250 zaměstnanců,
subjekty veřejného sektoru:
- obec,
- ostatní (nemocnice, škola, aj.).

3.2.2 Přihláška
Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Plzeňského kraje některým
z těchto způsobů:
e-mailem na adresu: rene.zeithaml@plzensky-kraj.cz
písemně na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje
koordinátor projektu Bezpečný kraj
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
o datovou schránkou: Plzeňský kraj ID: zzjbr3p

o
o

V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou
přihlášku a dotazník v termínu do 30. dubna 2018, na výše uvedené adresy
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Přihláška musí být opatřena:
o elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že
bude zaslána e-mailem,
o podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána
poštou nebo faxem.

3.2.3 Hodnocení uchazečů
Hodnotící komise je v předstihu a vždy na daný ročník soutěže jmenovaná
Radou Plzeňského kraje podle následujícího klíče:
 předseda (svolává a řídí zasedání komise) – člen Rady Plzeňského
kraje (1 hlas rozhodovací),
 čtyři členové – z řad spoluvyhlašovatelů (4 hlasy rozhodovací),
 tajemník komise (plní úkoly uložené předsedou komise, zajišťuje
administraci zasedání komise a soutěže, 1 hlas poradní)
Za jednotlivě jmenované členy Hodnotící komise je přípustný zástup, pokud byla
v dostatečném předstihu doručena tajemníkovi komise omluva daného člena
komise. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
Za jednotlivě jmenované členy Hodnotící komise je přípustný zástup, pokud byla
v dostatečném předstihu doručena tajemníkovi komise omluva daného člena
komise. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
Hodnotící komise rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži
v daných kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo
vyjádřením shody všech přítomných.
„Certifikovaní externí hodnotitelé“ posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním
Hodnotící komise a připraví návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže
pro Hodnotící komisi.

V termínu od 1. května do 31. května 2018 Hodnotící komise určí pořadí
přihlášených účastníků dle jednotlivých kategorií soutěže a stanoví vítěze
v daných kategoriích.
3.2.4 Vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem
v průběhu června 2018 s tím, že vítězové v daných kategoriích budou jednotlivě
osloveni Krajským úřadem Plzeňského kraje a vyzváni k účasti na slavnostním
vyhlášení výsledků.
Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží certifikát o vítězství v příslušné
kategorii, drobné umělecké dílo a koš s regionální potravinou. Umělecká díla
zajistí Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Koše s regionální
potravinou a certifikáty zajistí Krajský úřad Plzeňského kraje. Všichni zúčastnění
získají osvědčení o účasti.

4. Závěrečná ustanovení
Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.

