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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o schválení „Statutu Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018“ dle příloh 1 až 
5 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Cena hejtmana za společenskou odpovědnost (dále jen „soutěž“) je určena pro subjekty podnikatelského a 
veřejného sektoru, které působí na území Ústeckého kraje.
Cílem soutěže je ocenit organizace/firmy a obce, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské 
odpovědnosti. Podniky či organizace, které přijaly zásady společenské odpovědnosti za své, si dobrovolně 
stanovují vysoké etické standardy, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se 
minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají.
Odpovědné chování organizacím přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se atraktivním 
zaměstnavatelem a pro ostatní dobrým sousedem či žádaným obchodním partnerem. Přijetí konceptu 
společenské odpovědnosti je především investice do celkového rozvoje organizace a je třeba k ní přistupovat 
v dlouhodobém horizontu.
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je v Ústeckém kraji vyhlašována již od roku 2015, a to 
ve spolupráci s Radou kvality ČR, která je vlastníkem know-how a správcem programu soutěže, a ve 
spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.
Pro příští ročník Ceny za společenskou odpovědnost byla schválena Radou kvality ČR jednotná 
dokumentace, která obsahuje jednotná pravidla pro všechny kraje, oproti původním pravidlům změny 
spočívají v následujících bodech:
o Jednotný název soutěže - Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.
o Cena hejtmana za společenskou odpovědnost se vyhlašuje v následujících kategoriích.
Pro další ročníky jsou stanoveny nově 4 kategorie, kdy jedna kategorie má 4 podkategorie:
 • velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci;
 • střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci;
 • malá organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 50 a méně zaměstnanci;
 • organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti 
není podnikání
• organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti 
není podnikání s více než 50 zaměstnanci;
• organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti 
není podnikání s 50 a méně zaměstnanci;
• obce s rozšířenou působností;
• ostatní obce.
o Rada pro hodnocení (hodnotící komise) má možnost změnit od hodnotitelů navržené pořadí subjektů v 
daných kategoriích, nelze však nikoho vyřadit.
o Pokud subjekt jedenkrát vyhraje svoji kategorii, nemůže se přihlásit do dalšího vyhlášeného ročníku 
soutěže, následně pak ano. Pokud tak učiní, umístí se na posledním místě.
o Rada pro hodnocení může udělit „Zvláštní cenu Rady pro hodnocení“ za společensky odpovědný počin a 
ocenit tak subjekt, který nedosáhl vysokého bodového zisku, nicméně některá z jeho dílčích aktivit je něčím 
výjimečná či specifická.

Původní statut je uveden v příloze č. 6 tohoto materiálu.
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