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Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas předal v rámci 3. novoročního
koncertu Business Stars historicky první Cenu hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost vítězné firmě TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., zastoupené předsedou
představenstva a generálním ředitelem Ing. Jiřím Cieńciałou, CSc.
Letošní ročník 3. novoročního koncertu Business Stars se uskutečnil dne 4. 1. 2010
v prostorách Národního divadla Moravskoslezského – Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě.
Jeho součástí bylo poprvé vyhlášení vítěze soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost. Záštitu nad koncertem a společenským večerem převzal hejtman kraje, který
v jeho úvodu poděkoval všem 25 zúčastněným firmám. Uvedl - „takový zájem nás potěšil a
musím přiznat, že i trochu překvapil. Jistě chápete, že nebylo jednoduché soutěž kvalitně
zvládnout. Rád bych proto poděkoval Radě kvality ČR za spoluúčast při vlastní organizaci a
metodické vedení této soutěže a firmě PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. za vskutku
významnou pomoc při vyhodnocování soutěže. Velmi srdečně samozřejmě děkuji všem
soutěžícím firmám, že našli chuť a časový prostor přihlásit se do soutěže v době, kdy musí
čelit vážným problémům, které přináší celosvětové hospodářské krize.“ Vítěz soutěže
převzal v rámci slavnostního večera z rukou hejtmana kraje diplom a cenu Strom života,
umělecky ztvárněnou formou art-protis, od Hany Žaludové. V historicky prvním ročníku
soutěže nebylo stanoveno pořadí jednotlivých soutěžících, a to s ohledem na časový rámec
výběru vítěze soutěže. Proto bylo doporučeno hejtmanu kraje pouze první místo, a to
na základě zúženého finálního výběru uchazečů, kdy za jednoznačným vítězem soutěže byly
rozdíly dalších třech uchazečů minimální. Jednalo se o OKD, a.s., AcelorMital Ostrava, a.s. a
Dalkia Česká republiky, a.s.
Vznik nové soutěže inicioval Jaroslav Palas ve spolupráci s Radou kvality ČR v září 2009.
Cílem je podpořit principy Corporate Social Responsibility (CSR) v našem kraji, jejich
zavádění a dodržování v podnikatelském sektoru.
CSR – společenská odpovědnost znamená vyvažování ekonomických zájmů podniku
s dopady jeho činnosti na společnost a životní prostředí. V tomto smyslu představuje způsob
řízení podniku a týká se všech složek organizace - od řízení dodavatelsko-odběratelského
řetězce přes výrobu, prodej, vztahy s obchodními partnery a chování k zaměstnancům po
způsob rozhodování nejvyššího vedení. Znamená odpovědné a otevřené jednání, které
podniku umožňuje vytvářet zisk a současně pozitivně ovlivňovat společnost a životní
prostředí, v němž působí.
"Společenskou zodpovědnost považuji za určitý návrat ke kořenům. Základem tohoto
konceptu nejsou pouze dary a pomoc neziskovému sektoru, jakkoli i to je velmi důležité. Jde
především o způsob podnikání jako takový - o to, aby se podnik či podnikatel chovali tak, aby
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se za své jednání nemuseli stydět, a aby prospěch podniku přinesl prospěch i regionu,
v němž působí. Tyto principy jsou základem dlouhodobého úspěchu. Jsem proto velmi rád,
že jsme měli příležitost spolupracovat s hejtmanem Moravskoslezského kraje na tomto
projektu," doplnil Jiří Moser, vedoucí partner oddělení Poradenství, PricewaterhouseCoopers
Česká republika.
Pořadatelem 3. novoročního koncertu Business Stars byla AHA TRADING, spol. s r.o.
„Jedná se o akci, kterou lze označit za již tradiční, konanou vždy na přelomu kalendářního
roku. Partnery této akce jsou zejména ekonomicky aktivní subjekty, které jsou si vědomy své
společenské odpovědnosti za život nejen svých zaměstnanců, ale za život všech obyvatel
regionu. Výsledkem tohoto přístupu k podnikání a životu bude založení Nadace společenské
odpovědnosti, do které budou vloženy prostředky získané jako výtěžek společenského
večera od partnerů projektu Business Stars, v rámci kterého se 3. novoroční koncert –
společenský večer Business Stars konal“, dodala Ing. Dáša Hánová, majitelka a jednatelka
AHA TRADING, spol. s r.o. a dále doplnila „děkuji všem partnerům a jejich hostům za účast
na společenském večeru a v projektu Business Stars jako celku.“
Zpracoval: Mgr. Pavel Olšovský
odbor kancelář hejtmana kraje
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