
Medializace Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 

Účastí v soutěži se stanete součástí medializace, která pro Vás může být přínosem směrem 

k veřejnosti, potenciálním zákazníkům, obchodním partnerům či k vlastním zaměstnancům. 

Součástí tohoto dokumentu je jen malý výčet aktivit na ukázku, jak medializace soutěže Ceny 

Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost probíhá. 

 

Zveřejněný článek ve všech okresních Denících Ústeckého kraje 

Středa 14. září 2016 – číslo 216 



http://www.kr-ustecky.cz/ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-udeleny-za-rok-

2015/d-1694929 

Ceny Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost uděleny za rok 2015 
Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR 

ÚK) slavnostně vyhlásil v úterý 15. prosince výsledky prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za 

společenskou odpovědnost. Předání cen se uskutečnilo v konferenčním sále krajského úřadu za 

přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a předsedkyně HSR ÚK Gabriely Nekolové. 

„Velmi oceňuji, že do prvního ročníku soutěže se v kraji přihlásilo 23 subjektů. Svědčí to o tom, že 
velkým i malým firmám, veřejné správě i městům a obcím nechybí smysl pro odpovědné chování vůči 
zaměstnancům, klientům, životnímu i podnikatelskému prostředí,“ zhodnotil v úvodu hejtman 
Bubeníček. 

Čestná uznání představitelům soutěžících subjektů předával Pavel Csonka, předseda Výboru pro 
zdravotnictví a sociální věci ZÚK. 

Vítězům ve čtyřech kategoriích pak cena předal Oldřich Bubeníček. V kategorii firem s počtem 
zaměstnanců na 250 se vítězem stala společnost AGC Flat Glass Czech, a.s., v kategorii malých 
firem společnost HIT Office, s. r. o., ve veřejném sektoru byla nejlépe hodnocena Fakulta 
sociálně ekonomická ústecké Univerzity J. E. Purkyně a v kategorii obcí pak statutární město 
Chomutov. Vítězové společně s diplomem obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala 
Okresní agrární komora Most. 

Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit 
společenské klima, chránit životní prostředí  a životní podmínky. Proto se také rozhodl udělovat 
každoročně Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří 
věnují péči svému okolí nad rámec svým povinností a poukázal i na dobré stránky regionu. 

„V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by 
měly být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především 
vlastního kraje a okolí,“ dodala k důvodům vzniku prestižní ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně 
HSR-ÚK. 

Ústecký kraj je mezi prvními pěti kraji v republice, které se rozhodly tuto cenu udělovat. 

Na závěr vyhodnocení prvního ročníku soutěže byl vyhlášen ročník druhý, a to podpisem memoranda 
Ústeckého kraje, HSR ÚK a Rady kvality ČR. 

Na slavnostní vyhlášení vítězů navázalo výroční jednání Předsednictva a Sněmu Hospodářské a 
sociální rady Ústeckého kraje. 

Připravil OMK 
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http://www.spcr.cz/275-svaz-v-regionech/10148-vitezi-ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-
odpovednost-jsou-clenske-firmy-sp-cr 

Vítězi Ceny Ústeckého kraje za CSR jsou členské firmySP ČR 

 

 

 

 

 

 

ne 12.9.2016 v Ústí nad Labem proběhlo slavnostní vyhlášení 2. ročníku soutěže "Cena 
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Vítězové vzešli z celkem 27 subjektů z 
řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. Mezi nimi 
dominovaly členské firmy SP ČR. V kategorii podnikatelský sektor zaměstnavatelé nad 
1000 zaměstnanců zvítězila, stejně jako loni, společnost AGC Flat Glass Czech, v 
kategorii nad 250 zaměstnanců se na prvním místě umístila společnost Mondi Štětí a.s. 
Speciální cenu poroty za přínos v oblasti spolupráce firemní a vzdělávací sféry obdrželo 
litvínovské Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) 
 
Cílem této soutěže je ocenit subjekty podnikatelského a veřejného sektoru, které jsou 
v kraji na poli společenské odpovědnosti organizací aktivní, nad rámec svých zákonných 
povinností pečují o své zaměstnance, rozvoj území, transparentní obchodní vztahy a 
životní prostředí. Zároveň zvyšuje povědomí o tomto konceptu a inspiruje ostatní. 
 
Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou 
Ústeckého kraje, odborným garantem je Rada kvality České republiky. Podrobnosti o 
soutěži najdete na webu organizátorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spcr.cz/275-svaz-v-regionech/10148-vitezi-ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-jsou-clenske-firmy-sp-cr
http://www.spcr.cz/275-svaz-v-regionech/10148-vitezi-ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-jsou-clenske-firmy-sp-cr
http://www.hsr-uk.cz/druhy-rocnik-ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-zna-sve-viteze/
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Teplická AGC Flat Glass Czech získal Cenu Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost  

 

   

 

Teplická AGC Flat Glass Czech získal Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost mezi 
firmami s více než 1000 zaměstnanci. Firma o svém vítězství rozhodla především dlouhodobě 
nadstandardní péčí o zaměstnance a podporou potřebných v rámci regionu Ústeckého kraje. 

Cenu vyhlašuje Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou 
Ústeckého kraje. Letos byla vyhlášena podruhé. 

„Naše společnost patří dlouhodobě v rámci celé České republiky ke špičce firem v oblasti 
společenské odpovědnosti. Svědčí o tom nejen mnoho cen, které jsme v posledních letech 
získali, ale především skutečná čísla. Opětovně získaná cena za společenskou odpovědnost nyní 
v rámci kraje potvrzuje, že tyto věci děláme dlouhodobě a dobře. Vážíme si toho a určitě v nich 
budeme pokračovat,“ reagoval na ocenění Pavel Šedlbauer, předseda představenstva AGC Flat 
Glass Czech a viceprezident AGC Flat Glass Europe. 

Kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje při výběru 
hodnotí především péči o zaměstnance, rozvoj území, transparentní obchodní vztahy a ochranu 
životního prostředí. AGC Flat Glass Czech si letos odneslo již několik ocenění. Firma například v 
červnu získala již počtvrté titul nejlepšího zaměstnavatele v České republice. AGC také 
dlouhodobě figuruje v žebříčku Czech TOP 100 největších firem v zemi. 
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Pozvánka do 2. ročníku soutěže Cena Ústeckého 

kraje za společenskou odpovědnost 
  

  

Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje vyhlašuje druhý 

ročník soutěže: 

  

Cenu Ústeckého kraje za společenskou 
odpovědnost 

  

Staráte se o své zaměstnance, berete ohled na životní prostředí,  pomáháte ve svém okolí? Snažíte se chovat 

společensky odpovědně? 

 

Získejte ocenění společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro 
ostatní! 

  

Soutěž je vyhlášena pro podnikatelské subjekty i pro veřejný sektor (obce, školy, úřady, neziskové a příspěvkové 

organizace, nemocnice apod.), které působí na území Ústeckého kraje. 

  

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 30.6.2016 na e-mailovou 

adresu: mynarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. 

Budovatelů 2532, 434 01 Most. 

  

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete 

zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.cz, www.hsr-uk.cz 

  

Připojené dokumenty 
dotazník_obce_Cena_CSR_2.ročník 

dotazník_ps_Cena_CSR_2.ročník 

dotazník_veřejný_sektor_cena CSR_2.ročník 

oficiální vyhlášení 

Přihláška_Cena CSR_2.ročník 

Uživatelská_příručka_Cena_CSR_2.ročník 

Vyhlášení_Cena_CSR_2.ročník 

Vzorový_dotazník_Cena_CSR_2.ročník 
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12. 9. 2016, Most – V císařském sále Muzea města Ústí nad Labem převzali ocenění vítězové 
druhého ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, kterou Ústecký kraj 
společně s krajskou tripartitou Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR-ÚK)  a Radou 
kvality České republiky vyhlásili letos v květnu. Do druhého ročníku se přihlásilo celkem 27 
subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. To je o 4 
subjekty více než v loňském, prvním ročníku. Tento ročník soutěže byl také rozšířen o pátou 
kategorii, do níž se subjekty mohly přihlašovat. 

Slavnostním aktem provázela paní Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK. 

Vítězové všech pěti kategorií převzali cenu z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 
společně s diplomem obdrželi dárkový koš regionálních potravin, který věnovala Krajská agrární komora 
Ústeckého kraje. V kategorii podnikatelský sektor  – zaměstnavatelé nad 1000 zaměstnanců zvítězila, 
stejně jako loni, společnost AGC Flat Glass Czech, kategorii nad 250 zaměstnanců dominovala společnost 
Mondi Štětí a.s. Mezi malými a středními firmami (do 250 zaměstnanců) hodnotící komise zvolila společnost 
HIT OFFICE. I tato organizace patří k loňským vítězům. V kategorii veřejný sektor byla nejlépe ohodnocena 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf a mezi 
obcemi Statutární město Most. Speciální cenu poroty získalo litvínovské Unipetrol výzkumně vzdělávací 
centrum (UniCRE), a to za přínos v oblasti spolupráce firemní a vzdělávací sféry. 

„Kraj podporuje koncept společenské odpovědnosti, protože pomáhá rozvíjet region, měnit společenské 
klima a chránit životní prostředí. Proto se také rozhodl udělovat každoročně Cenu Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost, aby vyzdvihl práci všech, kteří věnují péči svému okolí nad rámec svých 
povinností“, sdělil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

 „V kraji působí mnoho organizací, které aktivně přispívají k rozvoji regionu, v této oblasti jsou nebo by měly 
být vzorem ostatním, dostávají národní či mezinárodní ocenění a zaslouží si uznání především vlastního 
kraje a okolí,“ dodala k důvodům realizace Ceny Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK. 

Ideou Ceny však není ocenit pouze vítěze soutěže, ale všechny regionální subjekty, které jsou v kraji 
aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Čestná uznání tak všem zúčastněním předal Martin 
Klika, radní Ústeckého kraje a předseda hodnotící komise soutěže. 

Za Radu kvality zhodnotil průběh soutěže poradce ředitele Pavel Ryšánek, poděkoval a pogratuloval všem 
soutěžícím za jejich společenský přínos. 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden 
z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého 
kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. 
Více informací na www.CSRportal.cz 

Vzhledem k důležitosti tématu společensky odpovědného chování je již ve spolupráci Ústecký kraj, Rada 
kvality ČR a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje naplánován další ročník této úspěšné soutěže. 
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