
Rozvíjíme 
společenskou  
odpovědnost 
organizací  
v Ústeckém kraji
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
(regionální tripartita) vnímá Společenskou 
odpovědnost organizací (CSR) jako jeden 
z možných nástrojů ke zlepšení života 
nás všech v tomto regionu, a proto se 
snaží o rozšíření povědomí konceptu CSR 
mezi širokou veřejnost. Za velmi důležité 
považujeme v tomto směru dialog a 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
a představitelů regionu. Reagujeme tak nejen 
na celosvětově narůstající trend praktikování 
CSR jako konkurenční výhody firem s řadou 
dalších přínosů, ale i na skutečnost, že neetické 
podnikatelské klima stále znevýhodňuje ČR 
v porovnání se západní Evropou a odrazuje 
řadu investorů. Na regionální úrovni pak 
vycházíme z přesvědčení, že společensky 
odpovědné chování organizací zlepšuje kvalitu 
života v Ústeckém kraji a snažíme se aktivně 
pomáhat všem, kteří se hlásí k myšlence CSR.

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost.  
Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“  
Antoine de Saint-Exupéry

CSR
Corporate Social Responsibility
Společenská odpovědnost organizací

2. číslo

V roce 2015 Hospodářská 
a sociální rada Ústeckého 
kraje realizovala s podporou 
Ústeckého kraje tyto aktivity: 

 ⊲ Dotazníkové šetření CSR aktivit malých 
a středních podniků v Ústeckém kraji 

 ⊲ Konference pod názvem  
„Náš kraj – naše odpovědnost“ 

 ⊲ Podpis Memoranda o partnerství 
a spolupráci při podpoře 
Společenské odpovědnosti 
organizací v Ústeckém kraji

 ⊲ Vyhlášení 1. ročníku soutěže 
„Cena Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost“



Konference pod názvem  
„Náš kraj – naše odpovědnost“
Dne 27. května 2015 se na krajském úřadu Ústeckého 
kraje uskutečnila konference s názvem „Náš kraj – 
naše odpovědnost“, která se věnovala problematice 
společenské odpovědnosti firem (Corporate Social 
Responsibility – CSR) a byla uskutečněna v rámci 
projektu „Rozvoj společenské odpovědnosti 
organizací v Ústeckém kraji“. 

Jejím smyslem bylo seznámit účastníky s činností 
ostatních partnerů v této oblasti a definovat, co je 
nutné udělat pro to, aby se dařilo téma společenské 
odpovědnosti v kraji více rozvíjet. Konference vycházela 
z myšlenky, že odpovědným chováním mohou 
všichni přispět ke zlepšení image celého regionu i 
společenského klimatu a celkovému rozvoji kraje. Proto 
je důležitá vzájemná spolupráce, výměna zkušeností 
a oceňování těch, kteří se společensky odpovědně 
chovají. Šlo o první akci na toto téma na půdě kraje a 
organizátoři věří, že se stane pravidlem. 

Konference se zúčastnili představitelé firem, organizací 
a institucí kraje. Náměstek ministra průmyslu a obchodu 
Karel Novotný ve svém vystoupení seznámil auditorium 
s rolí MPO a státu při rozvoji konceptu CSR a s tezemi 
Národního akčního plánu CSR. Roli Rady kvality ČR 
a oceňování CSR na národní úrovni se věnovala 
Lucie Mádlová, specialistka CSR při Radě kvality ČR, 
výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. 
Své aktivity prezentovali představitelé měst, škol a 
některých firem.

Dotazníkové šetření 
malých a středních podniků 
(MSP) v Ústeckém kraji
Toto dotazníkové šetření navázalo na průzkum CSR 
aktivit velkých podniků, které realizovala HSR-ÚK v roce 
2012. Na dotazník tehdy odpovědělo 118 respondentů. 

V rámci šetření aktivit malých a středních firem v roce 
2015 odpovědělo na dotazník 62 respondentů. 

HSR-ÚK na obě dotazníková šetření navazuje. Zjištěná 
data využívá k zacílení další podpory konceptu CSR. 

Výsledky dotazníkového 
šetření MSP

Nejvýznamnější CSR aktivity 
 ⊲ péče o zaměstnance 
 ⊲ ekologie 
 ⊲ firemní transparentnost 

Nejdůležitější motiv pro realizaci CSR 
 ⊲ spokojenost zaměstnanců
 ⊲ zviditelnění firmy

Nejvýraznější bariéra pro realizaci CSR
 ⊲ nízké daňové zvýhodnění společensky 

odpovědných opatření 
 ⊲ nedostatečná podpora státní a místní samosprávy



1. ročník Ceny Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost
Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 
vyhlásil Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR 
a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. 
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost 
ideově vychází z Národní ceny ČR za Společenskou 
odpovědnost organizací, jejímž nositelem je Rada 
kvality ČR.

Cíl soutěže:
 ⊲ 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 

Smysl soutěže:
 ⊲ zvýšit povědomí o konceptu CSR a inspirovat další

Kategorie soutěže:
 ⊲ Podnikatelské subjekty

 � do 250 zaměstnanců
 � nad 250 zaměstnanců

 ⊲ Subjekty veřejného sektoru
 � Obec
 � Ostatní (nemocnice, školy, úřady aj.)

Slavnostní podpis Memoranda 
o partnerství a spolupráci 
při podpoře Společenské 
odpovědnosti organizací 
v Ústeckém kraji
Účastníci Memoranda společně vytvářejí partnerskou 
platformu usilující o rozvoj společenské odpovědnosti 
organizací v Ústeckém kraji. Shodují se na nutnosti 
podpořit konkurenceschopnost a udržitelný 
růst regionálních firem i organizací, a tím přispět 
k vyváženému hospodářskému a sociálnímu rozvoji 
Ústeckého kraje, který se potýká s řadou ekonomických 
a sociálních problémů. 

Cíle Memoranda: 
 ⊲ propagace konceptu společenské odpovědnosti a jeho 

přínos pro společnost  i organizace, které jej realizují

 ⊲ prohloubení vztahů společensky odpovědných 
organizací s orgány veřejné a státní správy

 ⊲ oficiální oceňování společensky odpovědných organizací

 ⊲ podpora realizace tematických konferencí, 
seminářů a workshopů

 ⊲ prohlubování vzájemné komunikace 
všech zúčastněných stran

 ⊲ posílení důvěryhodnosti konceptu společenské 
odpovědnosti zejména prezentováním příkladů 
dobré praxe regionálních organizací

Subjekty Memoranda:
 ⊲ Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

 ⊲ Ústecký kraj

 ⊲ Regionální rada odborových svazů ČMKOS

 ⊲ Statutární město Ústí nad Labem

 ⊲ Statutární město Chomutov

 ⊲ Univerzita J. E. Purkyně

 ⊲ Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

 ⊲ Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ústí nad Labem

 ⊲ a další subjekty, které budou do Memoranda přistupovat 
(Statutární město Děčín, Statutární město Most, Vysoká 
škola finanční a správní Most, Vysoká škola Báňská – 
Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta)



Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla 
v dubnu 2001 a sdružuje celkem sedm okresních 
hospodářských a sociálních rad z Ústeckého kraje. 
V současnosti má zhruba 200 členů, jimiž jsou fyzické 
i právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy 
i zástupci odborů. Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje vznikla jako subjekt pro jednání s vládou, 
ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány 
Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního 
rozvoje Ústeckého kraje. 

Sekretariát HSR-ÚK
Budovatelů 2532, 434 37 Most 
telefon: 476 206 859 
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz 
www.hsr-uk.cz

www.csrportal.cz

Kontakty
Další informace o společenské 
odpovědnosti naleznete na 
těchto webových stránkách:

www.csrportal.cz

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz 

www.csr-online.cz

www.byznysprospolecnost.cz

www.npj.cz 

www.sofuk.cz

Projekt „Rozvoj společenské odpovědnosti 
organizací v ÚK“ je financován z rozpočtu 
Ústeckého kraje.

více informací na webu:

www.csrportal.cz


