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Kde je počátek tématu ? 

• Usnesení Vlády ČR č. 458 ze dne 10.5.2000 k Národní politice 
kvality  

 (spolupráce Vlády ČR a Rady kvality ČR) 

- firemní odpovědnost 

- udržitelné odpovědné podnikání 

- sociální, morální a ekologický rozměr 

• Dohoda o spolupráci a podpoře projektu Business Stars mezi MSK 
a AHA TRADING s.r.o. ze dne 21.4.2010 

- pilotní projekt  navazující na národní aktivitu 

- spolupráce: MSK,KHK,Sdružení pro rozvoj MSK,ARR,DTO CZ   

- koordinace: MSK s gescí Rady kvality ČR, AHA Trading s.r.o. 
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Cíl soutěže 
 

• Cílem soutěže je ocenit ty podnikatelské subjekty 
(organizace) Moravskoslezského kraje, které nad rámec 
svých zákonných povinností pečují o životní prostředí 
ve svém okolí, prokazují mimořádnou péči o své 
zaměstnance v oblasti výchovy a vzdělávání, 
rekvalifikace, zdravotní péče, životního a penzijního 
pojištění, popřípadě  jinými výhodami zlepšují kvalitu 
života svých zaměstnanců (jejich rodin),  spolupracují 
s místní komunitou podporou kulturních, sportovních a 
jiných  společensky prospěšných aktivit poskytnutím 
vlastních finančních prostředků,  personálních nebo 
výrobních kapacit. 
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Jakým způsobem je veřejnost o aktivitě 
informována ? 

 

 

• webové stránky MSK 

• inzertní příloha MSK: Právo, Deník 

• osobní návštěvy zaměstnanců KÚ MSK (KH) na obcích a v 
podnicích 

• vlastní webové stránky soutěžících 
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Jak se zapojit, přihlásit ? 

• Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje, (dále jen KÚ MSK) některým z těchto způsobů: 

- e-mailem na adresu: posta@kr-moravskoslezsky.cz (s uvedením - adresováno odboru 
kancelář hejtmana KÚ MSK), 

- písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor kancelář hejtmana, ul. 
28. října 117, 702 18, Ostrava, 

- faxem na adresu: tel. 595 622 126, Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor 
kancelář hejtmana, ul. 28. října 117, 702 18, Ostrava, 

- s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby, včetně telefonického spojení. 

• Přihláška musí být opatřena: 

- elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude 
zaslána e-mailem, 

- podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána poštou 
nebo faxem. 
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Změny v ročníku 2012 

• KÚ MSK po vypovězení smlouvy se společností AHA TRADING řeší 
problematiku vlastní cestou a péčí 

• Sloučení tématiky společenské a ekologické odpovědnosti 

• Rozšíření kategorií soutěže o obce a města MSK 

• Liberalizace pozice hodnotitele 

• Rozpočtově zodpovědné řešení slavnostního večera k vyhlášení a 
předání cen hejtmanem kraje 

• Nové pojetí navazující konference k tématu společenské 
odpovědnosti  

• Oddělení aktivit Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost a 
Ankety společenské odpovědnosti 
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Proč téma společenské odpovědnosti vůbec ? 

 Pojďte se s námi pokusit vytvořit vlastní vesmír 

 

 Nemáme v úmyslu soutěžit se Stvořitelem, ale přesto nám stojí za námahu usilovat o 
prostor, ve kterém : 

 

 Zisk, plat, prostě peníze jsou přirozeným důsledkem a odměnou za kvalitní práci, 
výrobek nebo službu. 

 

 Slušnost není považována za slabost, ale je vnímána jako běžný a přirozený styl 
komunikace mezi lidmi, pro které je také zdrojem vnitřní síly. 

 

 Vztah k životnímu prostředí není pouhý módní výstřelek, ale s pokorou přijatý fakt, že 
zdroje planety jsou stejně omezené jako naše životní vstupenka na její pódium. 
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Paralelní vesmír slušnosti a odpovědnosti 

 Pojďte s námi vytvořit vlastní vesmír.  

 

• Pokud se chcete pohybovat ve společnosti obdobně hodnotově 
nastavených lidí, pokud máte zájem upozornit na sebe a své aktivity okolní 
svět spíše takto a nikoli takzvanou „cílenou reklamou“, pak přijměte naše 
pozvání do společnosti slušných lidí a solidních firem. Úspěch nemusí být 
„zaplacen“ bezohlednou dravostí. 

• Chystáme další změny !!!  

- vlastní kategorie pro neziskový sektor 

- zohlednění dynamiky tvorby nových pracovních míst u výrobních organizací 

 

• Přijměte tedy naši pozvánku do světa: 

 

 

„Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ 
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A zazvonil zvonec … 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám všem za pozornost ! 


