
Šestý ročník regionální konference navazuje na vyhlášení šestého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 
společenskou odpovědnost. Předešlé ročníky založily tradici inspirativního setkávání, které si klade za cíl zvýšení 
povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich obchodními 
a jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací 
orientující se na tuto problematiku. 

Svá speciální poselství přednesou významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 
společenskou odpovědnost za roky 2020-2021. Program bude věnován jednotlivým konceptům souvisejícím 
s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti 
a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Seznámeni budete s nejlepšími praxemi týkajícími 
se účasti v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina a novinkami v oblasti společenské 
odpovědnosti. Reflektovány budou souvislosti nouzového stavu v době šíření nákazy COVID a opatření 
zaměstnavatelů.

Důraz bude kladen na diskuzi účastníků a vzájemnou výměnu zkušeností s dosavadní aplikací konceptu 
společenské odpovědnosti.

Konference přinese motivaci k uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a bude výzvou před vyhlášením 
sedmého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. 

Přivítáni budete Královskou snídaní zajištěnou Kavárnou Pohodička, která bude pokračovat v dopolední 
přestávce. Kavárna Pohodička je unikátní sociálně terapeutická dílna příspěvkové organizace Kraje Vysočina 
Domov bez zámku. Vznikla v roce 2013 díky projektu MPSV ve spolupráci s Krajem Vysočina. Lidem s mentálním 
postižením pomáhá zapojit se do běžného života prostřednictvím přípravy nápojů i jídla a především obsluhy 
zákazníků a komunikace s nimi. Práce v kavárně jim tak dává zasloužený pocit, že jsou přirozenou součástí 
společnosti a umí v ní žít jako kdokoli jiný.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
ORGANIZACÍ

22. září 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 
budova B, kongresový sál.

Kraj Vysočina si Vás dovoluje pozvat na 6. ročník regionální konference

 

 

PO ZVÁNKA

Akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA. 



PROGRAM

Konferenci moderuje: Mgr. Kateřina Kaňoková

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.10

9.10 – 9.20

9.20 – 9.30

9.30 – 10.00 

Jaroslav Lorman, katolický teolog, filolog a ředitel organizace ŽIVOT 90

10.00 – 10.15 

Lenka Štíplová, zástupce vedoucího oddělení společenské odpovědnosti a řízení kvality 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

10.15 – 10.45  - pro občerstvení a networking

10.45 –11.15

 

Prezence účastníků, snídaňové občerstvení

Slavnostní zahájení 6. ročníku konference Společenská odpovědnost organizací

Přivítání účastníků ze strany Zdeňka Kadlece, ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina

Přivítání účastníků partnery Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou 

odpovědnost

„To není má věc!“ 

Aktivity MPO v roli garanta společenské odpovědnosti a kvality v ČR

Dopolední přestávka

Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 

společenskou odpovědnost za roky 2020-2021 - kategorie soukromý sektor 

zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně

Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 

společenskou odpovědnost za roky 2020-2021 - kategorie soukromý sektor 

zaměstnavatelé nad 251 zaměstnanců 

 

 

 

 

Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, místopředseda představenstva, Krajská hospodářská 

komora Kraje Vysočina

Mgr. Roman Křivánek, ředitel VYSOČINA EDUCATION, školské zařízení pro vzdělávání 

pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace 

Jan Nekovář, předseda organizace KOUS Vysočina, z.s.

Bc. Lenka Klimešová, PR & Marketing Manager, B:TECH, a.s.
Pavel Včela, prokurista, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

11.15 –11.45

Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva, ICOM transport a.s.

Bernd Boketta, jednatel společnosti a Eliška Lisá, Communication specialist, 

MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., MANN + HUMMEL Service s.r.o.
František Vícha, jednatel společnosti, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.



PROGRAM

 

11.45 – 12.00

Mgr. Blanka Marešová, personalistka a Ing. Denisa Noiles, vedoucí odboru kanceláře 

vedení města, Město Třebíč

Mgr. Bc. Kristýna Muchová, učitelka, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
Žďár nad Sázavou
Ing. Bc. Jana Kettnerová, manažer integrovaného systému, Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Ing. Hana Fexová, ředitelka, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Mgr. Marcela Křivánková, ředitelka, Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 

společenskou odpovědnost za roky 2020-2021 - kategorie veřejný sektor a nestátní 

neziskové organizace - obce 

Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 

společenskou odpovědnost za roky 2020-2021 - kategorie veřejný sektor a nestátní 

neziskové organizace - příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Panelová diskuze s vítěznými organizacemi Ceny hejtmana Kraje Vysočina za 
společenskou odpovědnost za roky 2020-2021 - kategorie veřejný sektor a nestátní 
neziskové organizace - nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým 
charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty

Obědová přestávka - 

Environmentální společenská odpovědnost Kraje Vysočina

Místní Agenda 21 jako nástroj udržitelného rozvoje kraje

JAK COVID – 19 změnil pracovní trh a přístup zaměstnavatelů v ČR? Jak se promítl do 
oblasti work-life balance, benefitů a vzdělávání?

Oficiální ukončení konference 

12.00–12.30 

12.30 –13.00

13.00 – 14.00 pro občerstvení a networking

14.00 – 14.15 

Ing. Eva Horná, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Kraje Vysočina

14.15 – 14.35 
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 
Kraje Vysočina

14.35 – 15.00 

Mgr. Kateřina Kaňoková, expertka v oblasti rovných příležitostí, personalistiky, 
společenské odpovědnosti, lektorka, mentorka, koučka

15.00 – 15.10

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

NÁVRATKA
Regionální konference „Společenská odpovědnost organizací“, 6. ročník.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, budova B, kongresový sál,
22. září 2022.

Přihlásit se můžete pod odkazem: Regionální konference 
, a to nejpozději do 9. září 2022.

Účast na konferenci je bezplatná. Kapacita sálu je omezena. Účastníci budou zařazováni podle 
termínu doručení přihlášky.

„Společenská odpovědnost organizací“, 
6. ročník (22. září 2022)
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