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Jihočeský kraj společně s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání, 

Jihočeskou hospodářskou komorou a Radou kvality ČR vyhlašují:  

 

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou 

odpovědnost 

 
Cena je určena pro subjekty podnikatelského i veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní 
v Jihočeském kraji na poli společenské odpovědnosti.  
 
Obecným cílem ocenění 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“- „People-Planet-Profit“ (lidé-planeta-zisk). 
 

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost – 
zásady 

 

1. Zapojené subjekty 
 

▪ Jihočeský kraj 
Vyhlašovatel a pořadatel soutěže o „Cenu hejtmanky Jihočeského kraje za 
společenskou odpovědnost“. 
 

▪ Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP) 
Realizátor Ceny hejtmanky. 

 
▪ Jihočeská hospodářská komora (dále jen JHK) 

Partner Ceny hejtmanky. 
 

▪ Rada kvality České republiky 
Poskytuje koncept Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, zajišťuje odbornou 
a věcnou správnost v rámci tohoto konceptu a hodnocení.  
 

▪ Účastník soutěže 
Podnikatelský subjekt, organizace veřejného sektoru nebo obec, která se přihlásí do 
soutěže. 
 

▪ Rada pro hodnocení 
Rada pro hodnocení má 5 členů. Jejím úkolem je sestavení konečného pořadí 
účastníků v jednotlivých kategoriích. 
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2.   Podmínky Ceny hejtmanky 
 

▪ Ocenění se vztahuje k činnostem za daný kalendářní rok. Přihlášky společně s 
dotazníky do 1. ročníku Ceny hejtmanky bude možné podávat od 15. ledna 2019.  

▪ Přihlásit se mohou všechny podnikatelské subjekty, organizace a obce, které působí 
na území Jihočeského kraje (dále jen uchazeč) podle těchto pravidel. 

▪ Cena hejtmanky je rozdělena do následujících kategorií: 
 

a) Podnikatelské subjekty (organizace): 
- do 50 zaměstnanců 
- do 250 zaměstnanců 
- nad 250 zaměstnanců 

     

b) Neziskové a veřejně prospěšné organizace:  
- do 50 zaměstnanců 
- nad 50 zaměstnanců 
- obce s rozšířenou působností 
- ostatní obce 

 

Do Ceny hejtmanky se uchazeči přihlašují:  

→ e-mailem na adresu: stojdlova@jaip.cz 

→ prostřednictvím datové schránky Jihočeské agentury pro podporu inovačního 

podnikání ID: s4k7ty2  

 

s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby včetně telefonického spojení. 
 
V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník do 
12. 4. 2019. V průběhu dubna 2019 bude probíhat vyhodnocení přihlášených subjektů, 
slavnostní vyhlášení je plánováno na květen 2019.  
 
 
Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem s tím, že 
účastníci Ceny hejtmanky v daných kategoriích budou jednotlivě osloveni zástupci 
JAIP a vyzváni k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků. 
 
Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost se řídí dokumenty 
vydanými Radou kvality České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu (viz 
Přílohy).  
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Přílohy: 

Příloha č.  1 - Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost 

Příloha č.  2 - Příručka pro účastníky  

Příloha č.  3a - Dotazník - podnikatelský sektor 

Příloha č.  3b - Dotazník - veřejný sektor 

Příloha č.  3c - Dotazník - obce 

Příloha č.  4a - Přihláška pro podnikatelský sektor 

Příloha č.  4b - Přihláška pro neziskové a veřejně prospěšné organizace 

Příloha č.  4c - Přihláška pro obce  

 

 


