
Cena hejtmana Olomouckého kraje za
společenskou odpovědnost



Olomoucký kraj vyhlásil v roce 2022 již 2. ročník soutěže Cena
hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. 

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty (firmy) a organizace
veřejného sektoru, obce, mikropodniky a živnostníky, které jsou
aktivní v Olomouckém kraji na poli společenské odpovědnosti

organizací (CSR).
 

    „Nabídnout víc, než co zákon ukládá a 
společnost očekává“



do 50 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců,  nad 250 zaměstnanců

do 49 zaměstnanců, nad 50 zaměstnanců

Obce s rozšířenou působností (ORP), Ostatní obce



Regionální odpovědnost Sociální odpovědnost

Ekonomická odpovědnost Enviromentální odpovědnost



2021
duben

 sběr potřebných
informací k soutěži,

zahájení příprav k
soutěži (pravidla,

dotazníky, hodnotící
kritéria aj.)

2021
červen

schválení
soutěže v ROK,

návrh
propagace, 

 plakát k
soutěži, webové
stránky, online

semináře  

2021
2.pol./červen

kampaň Rádio
haná, realizace
1. vlna online

seminářů
vedené externí
poradkyní pro
společenskou
odpovědnost 

2021
červenec/srpen

sběr přihlášek
a dotazníků,
připomínací

kampaň Rádio
haná, září

2.vlna online
seminářů

2021
říjen/listopad

říjen
(hodnocení

dotazníků CSR
manažery),
plán udílení
vítezů v OK,

listopad
(slavnostní
vyhlášení)

Zahájení soutěže v Olomouckém kraji





vyhlášení probíhalo ve stejném harmonogramu dle
roku 2021
proběhlo 6 seminářů (pro cílové skupiny
soutěžících) 3/červen, 3/září
vytvořeny nové webové stránky: www.cenykraje.cz 
propagace souteže: 

krajský měsíčník Krajánek, aktuality na webu
OK
plakáty k soutěži
rozeslány informace o soutěži (datovou
službou na obce OK, interní databázi firem z
OK, kontakty z publikace Výzamné firmy OK a
Katalog regionální produkce OK)
propagace: Fb, Instagram, Twitter
připraveny články (webový portál Drbna -
bannerová inzerce, připomínací kampaň),
kampaň 3x (červen - září 2022)

https://cenykraje.cz/rocnik/spolecenska-odpovednost-spolecenska-odpovednost


Podnikatelský sektor, Organizace veřejného sektoru, Obce,
Mikropodniky a živnostníci

12 seminářů pro soutěžící/cca 140 účastníků

Šíření povědomí o zásadách a pravidlech CSR, při 
 vyhlášení vítězů v Olomouckém kraji

39 účastníků v soutěži (pro vyhlášené kategorie)

7 propagačních kampaní / nové webové stránky



Koncept společenské odpovědnosti je součástí Rozvojové strategie Krajského úřadu
Olomouckého kraje od roku 2020. Nicméně zásady a principy společenské odpovědnosti
krajský úřad ve své praxi uplatňuje již dlouhá léta, do této doby však bez systematického
uchopení. Při zavádění systému managementu společenské odpovědnosti postupoval
krajský úřad dle ČSN 01/0391:2013 resp. 2021 Systém managementu společenské
odpovědnosti. 

Ke dni 21. 12.2021 byl vydán „Certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti s požadavky ČSN
01 0391:2013“. 

V roce 2022 se Krajský úřad účastnil soutěže o Nároní cenu kvality
České republikyrepubliky za společenskou odpovědnost a
udržitelný rozvoj. 

Skončil na 2. místě v oblasti veřejného sektoru, získal III. místo za
společensky odpovědnou organizaci (23.11.2022).

Kromě prestižního ocenění si odnáší také mezinárodní certifikát
Committed to Sustainability



Bc. Radovan Vašíček
 

Krajský úřad Olomouckého kraje
Oddělení regionálního rozvoje kraje

email: r.vasicek@olkraj.cz
tel: 585 508 696, 725 927 489 

 


