
  

KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE 

 

 

tel.: 595 622 353, fax: 595 622 372,  e-mail: miroslava.chlebounova@kr-moravskoslezsky.cz 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

11. 4. 2014 

REKORDNÍCH ŠEDESÁT UCHAZEČŮ SOUTĚŽILO O CENU HEJTMANA ZA 
SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST 

 
Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák předal ceny za společenskou 
odpovědnost za loňský rok. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo ve 

čtvrtek 10. dubna 2014 v ostravském Clarion Congress Hotelu. Do 
letošního pátého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada 
Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se letos přihlásilo 

rekordních 60 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru.  
 
„Je důležité vyzdvihnout a poděkovat nejrůznějším podnikatelským subjektům a 
organizacím za to, že dělají pro kraj, pro občany něco navíc, než jim ukládá 
legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby 
svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinnosti. Jsem rád, že se 
do soutěže přihlásil rekordní počet soutěžících. Po loňských čtyřiatřiceti jsme letos 
vybírali vítěze ze šedesáti soutěžících. Jejich zájem je pro mě potvrzením, že nejsme 
k vlastní budoucnosti lhostejní,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav 

Novák.  
 

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za 

společenskou odpovědnost za rok 2013 zvítězilo město Kopřivnice, mezi ostatními 

obcemi si nejvyšší cenu stejně jako v loňském roce odnesly Otice. Z firem do 

padesáti zaměstnanců obsadila první místo společnost TELE DATA SYSTEM, s.r.o., v 

kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila opět společnost Kateřinská Hotel, s.r.o. Hotel 

Mercure Ostrava Center. Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců 

se stala společnost OSTROJ a.s. V nově zřízené kategorii „organizace veřejného 

sektoru“ získaly 1. místa občanské sdružení TRIANON (podkategorie do 50 

zaměstnanců) a Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba (podkategorie nad 50 

zaměstnanců). 

Všichni vítězové převzali z rukou hejtmana kraje ocenění v podobě skleněné plastiky 

„ARBOR VITAE“, zobrazující strom jako symbol růstu. Plastika je vyrobena z čistého 

křišťálu, limitované sérii. Autorem díla je sochař Jan Šnéberger.  

Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do tří hlavních 
kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále 

členily podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u 
soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. 
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Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu 
sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní 
schopností.  

 
 
Vítězové soutěže Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za 

rok 2013 

kategorie „podnikatelské subjekty (firmy)“: 

o do 50 zaměstnanců – TELE DATA SYSTEM, s.r.o. 
o do 250 zaměstnanců – KATEŘINSKÁ HOTEL, s.r.o.  

     Hotel Mercure Ostrava Center 
o nad 250 zaměstnanců – OSTROJ a.s. 

kategorie „obce“: 

o obce s rozšířenou působností – Město Kopřivnice  
o ostatní obce – Obec Otice 

 
kategorie „organizace veřejného sektoru“ 
 

o do 50 zaměstnanců - Trianon, občanské sdružení 
o nad 50 zaměstnanců - Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba 

 

Přihlášení soutěžící, kteří se aktivně zabývají společenskou odpovědností: 

Přihlášené podnikatelské subjekty (firmy) 

 Název firmy 

AGEL a.s. 

AL INVEST Břidličná, a.s. 

Alfa Plastik, a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Automaty Kavamat Vending s.r.o. 

Brose CZ spol. s r.o. 

GE Money Bank, a.s. 

Huisman Konstrukce, s.r.o. 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

IVG Colbachini CZ s.r.o. 

JK TRANS s.r.o. 

Karvinská hornická nemocnice a.s. 

Kateřinská Hotel, s.r.o.; Hotel Mercure Ostrava Center 
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Krnovské opravny a strojírny s.r.o. 

KVS EKODIVIZE a.s. 

Mamaison Hotel Imperial Ostrava; ORCO Hotel Ostrava, a.s. 

MARLENKA international s.r.o. 

Motor Lučina spol. s r.o. 

OKD, a.s. 

Oldřich Pater 

OSRAM Česká republika s.r.o. 

Ostravské vodárny a kanalizace  a. s.  

OSTROJ a.s.  

OZO Ostrava s.r.o. 

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

RESPECT OSTRAVA, s.r.o. 

SEMAG spol. s r. o. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. 

Třinecké železárny, a.s. 

VOP CZ, s.p. 

 Přihlášené obce 

 Název obce 

Město Bílovec 

Město Bruntál 

Město Frenštát pod Radhoštěm 

Město Fulnek 

Město Jablunkov 

Město Klimkovice 

Město Kopřivnice 

Město Krnov 

Město Nový Jičín 

Město Rýmařov 

Město Studénka 

Obec Bukovec 

Obec Chvalíkovice 

Obec Otice 

Statutární město Frýdek-Místek 

Statutární město Havířov 

Statutární město Karviná 

Statutární město Opava 

Statutární město Ostrava 
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Přihlášené organizace veřejného sektoru 

 Název organizace veřejného sektoru 

Technické služby Opava s. r. o. 

Krabičky - výrobní družstvo 

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

Občanské sdružení - TRIANON 

Domov Vesna, příspěvková organizace 

Bohumínská městská nemocnice, a.s. 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Družstvo NAPROTI 

Slezská diakonie 

 


