Z a s t u p i t e l s t vo K r a j e V y s o č i n a

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“

ze dne 14. 9. 2021

č. 04/21

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. u) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost“ (dále jen „Zásady“).
Čl. 2
Popis Ceny
(1)

„Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ (dále jen „Cena“)
uděluje Kraj Vysočina subjektům působícím v Kraji Vysočina, které jsou aktivní
v oblasti budování a rozvíjení vztahů společenské odpovědnosti organizací (dále jen
„Organizace“).

(2)

Cílem udělování Ceny je zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti
a udržitelného rozvoje mezi Organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními a
jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností, dále je
cílem zvýšení prestiže Organizací orientujících se na tuto problematiku. Udělováním
Ceny podporuje Kraj Vysočina zájem organizací o principy společenské odpovědnosti,
charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku místní a regionální
sounáležitosti, sociální a ekonomické odpovědnosti, odpovědnosti k životnímu
prostředí a k přírodním zdrojům. Kraj Vysočina se dále udělováním Ceny snaží
iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk)
k širšímu pohledu tří „P“- „People-Planet-Profit“ (lidé-planeta-zisk).
Čl. 3
Kategorie

(1)

Cenu uděluje Kraj Vysočina Organizacím, které významně působí na území Kraje
Vysočina nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina, a to bez ohledu na
jejich právní formu.

(2)

Cenu uděluje Kraj Vysočina v následujících kategoriích:
a) soukromý sektor (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející
především ekonomickou aktivitu):
A.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
A.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
A.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
b) veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
B.1 obce,
B.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
B.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem
činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.
Čl. 4
Logo Ceny

Na oficiálních dokumentech souvisejících s Cenou, na upomínkových předmětech pro
držitele Ceny i v rámci mediální kampaně uskutečňované během vyhlášení Ceny, v jejím
průběhu a při slavnostním předání Ceny bude použito logo (ochranná známka), jehož
grafická podoba tvoří přílohu č. 1 těchto Zásad. Na mediální kampani se podílí Krajská
hospodářská komora Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, školské
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
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příspěvková organizace. Souběžně může být pro tento účel užíváno také logo Kraje
Vysočina.
Čl. 5
Pravidla k udělení Ceny
(1)

Cenu vyhlašuje Kraj Vysočina jedenkrát za dva roky. Cenu uděluje Kraj Vysočina, a to
rozhodnutím (usnesením) Zastupitelstva Kraje Vysočina.

(2)

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů.

(3)

Udělení Ceny třem Organizacím s nejvyšším počtem bodů se osvědčuje listinou
(diplomem), která obsahuje název Ceny, kategorii, název Organizace a rok, k němuž
se udělená cena vztahuje.

(4)

Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu (formou věcného daru),
o jehož poskytnutí, hodnotě a podobě rozhodne příslušný orgán kraje.

(5)

Ceny oceněným předávají zpravidla hejtman kraje a členové odborné komise.

(6)

Slavnostní předání Ceny vítězným Organizacím proběhne zpravidla během měsíce
dubna roku následujícího po roce, ve kterém byla soutěž vyhlášena.

(7)

Na udělení ceny nevzniká právní nárok.

(8)

Organizace, které byla Cena udělena, má právo volně užívat informaci o udělení ceny
včetně nezkreslené podoby loga Ceny ke své propagaci, k informování svých partnerů,
zákazníků či klientů a široké veřejnosti.
Čl. 6
Pravidla nominace a vyhodnocení výsledků

(1)

Organizace se mohou přihlásit do soutěže odesláním vyplněného dotazníku, a to vždy
od vyhlášení soutěže do 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém
byla soutěž vyhlášena. Hodnoceny budou výsledky za rok, ve kterém je soutěž
vyhlášena a za rok tomuto roku předcházejícímu. Dotazník lze odeslat elektronicky
nebo v listinné podobě. Rozhodné je datum doručení dotazníku.

(2)

Vzor dotazníku je uveden na www.kr-vysocina.cz (elektronická forma). V listinné
podobě lze vyplněný dotazník zaslat na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
personální a hospodářské správy, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Obálku je třeba
označit heslem „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“.

(3)

Dotazník budou tvořit otázky členěné do následujících oblastí:
a) regionální a místní odpovědnost Organizací,
b) sociální odpovědnost Organizací,
c) ekonomická odpovědnost Organizací,
d) environmentální odpovědnost Organizací,
e) doplňkové otázky.
Zejména pro oblasti uvedené písm. a), b) a c) se otázky vztahují jak ke klientům
a potenciálním klientům Organizací, tak k jejich zaměstnancům, subdodavatelům,
orgánům místní a územní samosprávy, subjektům poskytujícím služby znevýhodněným
občanům a všeobecně k širšímu okolí.
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(4)

Pro zpracování a vyhodnocení dotazníků bude na žádost ředitele Krajského úřadu
Kraje Vysočina vytvořena hodnotící komise v tomto složení:
a) dva zástupci Kraje Vysočina, které určí hejtman Kraje Vysočina,
b) jeden zástupce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, kterého určí předseda
Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina,
c) jeden zástupce Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace,
kterého určí ředitel Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace,
d) jeden zástupce KOUS Vysočina (Koordinační uskupení neziskových organizací
v Kraji Vysočina), kterého určí předseda KOUS Vysočina.

(5)

Zpracování a vyhodnocení dotazníků zajistí hodnotící komise dle aktuálních možností,
a to zpravidla prostřednictvím externích certifikovaných hodnotitelů držitelů evropských
certifikátů manažer CSR (Manager Corporate social responsibility), a to vždy do 30 dnů
ode dne uplynutí termínu dle Čl. 6 odst. 1 těchto Zásad.

(6)

Hodnotící komise projedná výsledky hodnocení provedené externími hodnotiteli (v
případě jejich využití), členové komise uplatní svoje připomínky a náměty
k hodnocení jednotlivých Organizací a konsenzem stanoví návrh pořadí Organizací
v jednotlivých kategoriích. Návrh předá řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(7)

Návrh na určení vítězných Organizací předloží ředitel Krajského úřadu Kraje
Vysočina příslušným orgánům kraje do tří měsíců ode dne uplynutí termínu dle Čl. 6
odst. 1 těchto Zásad.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)

Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 1 - Logo „Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost“.

(2)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor personální a hospodářské správy
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

(3)

Tyto Zásady ruší Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ ze dne 10. 9. 2019 č. 06/19.

(4)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.

(5)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 9. 2021
a schváleny usnesením č. 0322/06/2021/ZK.

V Jihlavě dne 14. 9. 2021

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Logo soutěže „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
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