
                                                                                                                                                                                                 

 
 

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost – dotazník mikropodnik, živnostník 
Příloha č. 1a 

1 

  

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 

Mikropodnik, živnostník 
DOTAZNÍK 

 
Základní údaje o organizaci 

Organizace: 

Sídlo organizace: 

Kategorie: (*výběr označte křížkem) 
☐ mikropodnik               ☐ živnostník 

            

Zmocněnec pro jednání: 

 
Co to je SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V PODNIKÁNÍ?  
Je to veškeré Vaše jednání nebo činnosti 

- kterými pomáháte lidem ve Vaší obci nebo kraji, aby se jim lépe žilo 

- kterými prosazujete poctivé a férové podnikání 

- které chrání nebo zlepšují naše životní prostředí a přírodu 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST je vše, co v těchto oblastech děláte DOBROVOLNĚ a NAD RÁMEC PŘEDPISŮ A ZÁKONŮ. 
 
Pro tematickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně: 
 
 sociální odpovědnost organizací za rok 2021 
 ekonomická odpovědnost organizací za rok 2021 
 environmentální odpovědnost organizací za rok 2021 
 doplňková otázka za rok 2021 
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SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST (Podporuji lidi v obci nebo v kraji, kde podnikám) 

č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky) UV 

1. 

Jak přispíváte ke zlepšování 

života lidí ve Vaší obci 

nebo našem kraji? (Např. 

podporou školky, školy, kultury, 

seniorů, handicapovaných, 

nějakého spolku, sportovních a 

jiných dalších aktivit, jakkoliv 

jinak…?) 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

2. 

Jak se konkrétně staráte o 

svůj odborný profesní růst, 

popřípadě o Vaše 

zaměstnance, kolegy, pokud 

nějaké máte? (např. kurzy, 

školení, stáže, vzdělávání… nad 

rámec zákonných povinností) 
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EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST (Prosazuji poctivé a odpovědné podnikání) 

č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky) UV 

3. 

 

Jak uplatňujete odpovědný 

přístup k Vašim zákazníkům? 

(např. průzkum spokojenosti, 

poskytování pravdivých a úplných 

informací o Vaší činnosti, 

vyřizování stížností, jak popřípadě 

zvyšujete a garantujete kvalitu 

svých služeb nebo výrobků…) 

 

    

4. 

 

Jaké ocenění jste získali za 

svou práci, působení, činnost, 

projekty, rozvoj atd.? (např. 

jakoukoliv značku, cenu, ocenění, 

certifikáty, osvědčení…) 
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ENVIROMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST (Chráním a zlepšuji životní prostředí) 

č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky) UV 

5. 

Jak podporujete v rámci svých 

možností zlepšování a 

ochranu životního prostředí ve 

Vaší obci, regionu? (Např. 

využívání recyklovaných materiálů, 

výrobků šetrných k životnímu 

prostředí, používání, zapojení se 

nebo podpora vzdělávacích akcí, 

soutěží s ekologickou tématikou 

pro děti, čištění přírody, 

vysazování zeleně, prostě cokoliv, 

co podle Vašeho názoru pomáhá 

chránit nebo zlepšovat životní 

prostředí) 
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DOPLŇKOVÁ OTÁZKA ZA ROK 2021 

č. Otázka Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky) UV 

6. 
Co vás motivuje k tomu, že tohle 
všechno děláte? 

    

 
Čestně prohlašuji, že uvedená data v tomto dotazníku jsou pravdivá na základě reálných skutečností. Jsem si vědom/a, že v případě umístění na 1. - 3. 
místě v dané kategorii si může hodnotitelská komise vyžádat podklady k prokázání pravdivosti odpovědí, a že naši organizaci navštíví hodnotitelé k ověření 
námi uvedených skutečností, k čemuž jsem ochoten/na poskytnout potřebnou součinnost. Čestně prohlašuji, že jako účastník soutěže dávám tímto souhlas 
pořadateli soutěže k uvádění dosaženého celkového pořadí organizace, kterého mnou zastoupená organizace dosáhla. 
 
 
 
V ……………………….. dne …………………….. Jméno statutárního zástupce  ………………......…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 
 

Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost – dotazník mikropodnik, živnostník 
Příloha č. 1a 

6 

Hodnocení úrovně vyspělosti v oblasti CSR 

 (instrukce pro hodnotitele) 

Úroveň 
vyspělosti 

Hodnocení 

0 Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány 

1 
Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny konkrétní cíle a 
hodnoty 

2 Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány 

3 Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány 

4 Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a dále zlepšovány 

5 
V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů (vývoj za poslední tři 
roky) 

 
Poznámka pro hodnotitele: Optimální rozsah aktivit v jednotlivých oblastech vychází ze všeobecně platného konceptu Společenské odpovědnosti 
organizací. Ten je pouze obecným návodem pro hodnocení jednotlivých otázek. V konkrétním případě u konkrétní organizace jsou jejich rozsah a úroveň 
realizace posuzovány v souladu s posláním, strategií, trendy a dosaženými cíli organizace. 
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Výrok hodnotitelů 
 
Jména hodnotitelů: 1.…………………………………………. 

 
2………………………………………….. 

 

Hodnocení (konsenzus) Bodů 

Regionální odpovědnost organizací   

Sociální odpovědnost organizací   

Ekonomická odpovědnost 
organizací  

 

Environmentální odpovědnost 
organizací  

 

Doplňkové otázky   

Celkové hodnocení   

 
 

 
Hodnotící komise  
 

KOREKCE (+/-) BODŮ  
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ)  

  
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII  
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