
Pravidla soutěže „Ceny SDGs 2022“
Účelem a smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže Ceny SDGs 
2022, kterou pořádá v České republice Asociace společenské odpovědnosti, 
o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, 
IČ: 014 67 115, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1565 (dále jen „vyhlašovatel“ nebo 
„Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.“), ve spolupráci s partnery prezento-
vanými na webové stránce soutěže Ceny SDGs 2022 http://www.spolecenska-
odpovednost.cz/ceny-sdgs/ (dále jen „Ceny SDGs 2022“, „soutěž“ nebo „akce“).

Účelem soutěže je vybrat nejlepší z přihlášených projektů, které přispívají k napl-
ňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN (dále jen „SDGs“) jak v České republice, 
tak ve světě. Součástí Cen SDGs 2022 je také samostatná kategorie ESG Rating, 
která srovnává a vyhodnocuje do ní přihlášené organizace podle metodiky ESG 
(Environmental, Social and Governance), (dále jen „ESG Rating“).

Tento dokument závazně upravuje pravidla a podmínky účasti v soutěži ve vzta-
hu k jejím účastníkům (tj. předkladatelům projektů k hodnocení v rámci Cen 
SDGs 2022, včetně ESG Ratingu).

Tato pravidla mohou být vyhlašovatelem akce kdykoli jednostranně změněna. 
Nové úplné znění pravidel musí být vždy bezprostředně po jejich změně zveřej-
něno na webových stránkách soutěže Ceny SDGs 2022, přičemž účinnosti vůči 
všem osobám nabývá toto nové úplné znění pravidel dnem jejich zveřejnění, 
není-li vyhlašovatelem stanoven pozdější den účinnosti.

http://www.spolecenskaodpovednost.cz/ceny-sdgs/
http://www.spolecenskaodpovednost.cz/ceny-sdgs/
www.spolecenskaodpovednost.cz/ceny-sdgs/


I. Vyhlašovatel soutěže

1)  Vyhlašovatelem soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., tak 
jak je blíže specifikována v čl. I odst. 1 tohoto dokumentu, a to ve spolupráci 
s partnery soutěže.

II. Základní ustanovení

1)   Podmínkou účasti v soutěži je včasné, úplné a pravdivé vyplnění a podá-
ní online přihlášky a kompletní požadované dokumentace dle příslušných 
kategorií a kritérií a poskytnutí potřebné součinnosti v rámci hodnotícího 
proces. V případě kategorie ESG Ratingu také včasné, úplné a pravdivé vy-
plnění dotazníku v rámci ESG Ratingu. Dotazník v rámci ESG Ratingu bude 
rozeslán účastníkům soutěže po vyplnění a podání online přihlášky.

2)  Předkladatelé projektů (soutěžící) musejí mít sídlo v České republice, nebo 
mohou působit v zahraničí, ale musejí mít přímou spojitost s ČR (např. čes-
ké zakladatele). 

 
3)  Počet projektů, které může jeden předkladatel do soutěže přihlásit, není 

omezen. Do soutěže lze projekt přihlásit i opakovaně. Pokud byl projekt při-
hlášen v některém z předcházejících ročníků soutěže, akcentuje dosažené 
změny oproti předchozímu ročníku. Jeden projekt je však možné přihlásit 
pouze do jedné kategorie.

4)  Podmínkou přihlášení projektu do soutěže je také fáze zralosti projektu. 
Projekt musí být aktivní, uveden do praxe, funguje a současně vykazuje do-
ložitelné výsledky.

5)  Ceny SDGs oceňují konkrétní projekty, které řeší různá témata napříč SDGs 
a mají konkrétní společenský dopad dle konkrétní příslušné kategorie 
v rámci soutěže; strategie udržitelnosti je hodnocena a porovnávána pouze 
v rámci ESG Ratingu.

6)   Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích, do kterých jsou projekty 
automaticky zařazeny na základě odpovědí v přihláškách v souladu s tě-
mito pravidly.

 Kategorie:
  Diverzita, rovnost a inkluze – přihlašuje se projekt
  Vzdělání, zdraví a kvalitní život – přihlašuje se projekt
  Inovace, technologie a energie – přihlašuje se projekt
  Rozvojová spolupráce, mír a partnerství – přihlašuje se projekt
  Cirkulární ekonomika – přihlašuje se projekt
  Změna klimatu – přihlašuje se projekt
  Ocenění Evropské komise – přihlašuje se projekt
  Mladý lídr – přihlašuje se konkrétní osoba lídra
  ESG Rating – přihlašují se organizace



III. Přihlášky 

1)  Registrace do soutěže je otevřena od 22. dubna do 30. června 2022  
(23.59 hod.) skrze on-line přihlašovací formulář na webových stránkách 
http://www.spolecenskaodpovednost.cz/ceny-sdgs/.

2)  Organizace, které se hlásí do kategorie ESG Rating budou na základě při-
hlášky vyzvány k vyplnění dotazníku společnosti, který musí doložit nej-
později do 31. července 2022. 

3)  Případné prodloužení či jiná změna termínu pro podání přihlášek bude zveřej-
něna na webových stránkách soutěže http://www.spolecenskaodpovednost.
cz/ceny-sdgs/.

4)  Projekt vždy přihlašuje pouze jeden předkladatel. V případě, že v rámci projek-
tu figuruje více organizátorů, vybere předkladatel pouze jednoho, který bude 
odpovědný za přihlašovací proces, a na základě zaměření projektu a právní 
formy předkladatele bude rozhodnuto o zařazení do kategorie dle čl. II.6. Skrze 
přihlašovací formulář označí předkladatel projektu maximálně tři SDGs, které 
svým posláním naplňuje.

IV.  Hodnocení

1)  Odborná porota Cen SDGs je složena z nezávislých odborníků, zástupců 
státní správy, výzkumných organizací, akademické sféry, médií a význam-
ných osobností, které se podílejí na rozvoji udržitelnosti v Česku.

2)  Pro každou z kategorií je sestavena samostatná odborná porota relevantní 
pro dané téma a oblast.

3)  Výběr hodnotitelů je plně v kompetenci vyhlašovatele.

4)  Po uzávěrce přihlášek jsou všechny projekty předány k hodnocení odborné 
porotě. Hodnocení probíhá od července do září 2022. 

5) Postup hodnocení se liší podle kategorií. 

 (1)
 Diverzita, rovnost a inkluze 
 Vzdělání, zdraví a kvalitní život
 Inovace, technologie a energie
 Rozvojová spolupráce, mír a partnerství 
 Cirkulární ekonomika 
 Změna klimatu

  Pro zapojení do výše uvedených kategorií je potřeba do jedné z těchto ka-
tegorií podat přihlášku týkající se konkrétního projektu.
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  Oceněni budou vítězové pro podnikatelský a nepodnikatelský sektor.

 červenec 2022  1. kolo hodnocení – selekce
 srpen 2022 2. kolo hodnocení – výběr semifinalistů  
   odbornou porotou
 6., 7., 8. září 2022 3. kolo hodnocení – osobní prezentace  
  před porotou a výběr pěti (5) finalistů

 (2)
 Ocenění Evropské komise

  Pro zapojení do kategorie Ocenění Evropské komise je potřeba do této ka-
tegorie podat přihlášku týkající se konkrétního projektu.

  Odborná porota vybere pět (5) finálových projektů, které postoupí do veřej-
ného hlasování.

  O vítězích v kategorii Ocenění Evropské komise rozhodne široká veřejnost 
ve veřejném hlasování, které proběhne od 20. do 30. září 2022.

  Vyhlášen bude vítěz veřejného hlasování. 

 do 15. srpna výběr pěti (5) finalistů porotou
 začátek září příprava medailonků pro hlasování
 20.–26. září veřejné hlasování v rámci Evropského 
  týdne udržitelného rozvoje

 (3) 
 Mladý lídr

  Pro zapojení do kategorie Mladý lídr je potřeba do této kategorie podat při-
hlášku týkající se konkrétního lídra.

  Kategorii Mladý lídr hodnotí speciální porota složená z řad zástupců  
Forbes Česko.

  Vyhlášen bude jeden vítěz. Ten bude v následujícím roce zařazen do žebříč-
ku Forbes 30 pod 30.

 červenec–srpen  výběr pěti (5) finalistů porotou
 únor 2023  zařazení vítěze do žebříčku Forbes 30 pod 30

 (4)  
 ESG Rating 

  Pro zapojení do kategorie ESG Rating je potřeba do této kategorie podat při-
hlášku týkající se konkrétní organizace. Hodnocení vychází z veřejně publikova-
ných dat (zpráv a reportů), na základě vyplněného dotazníků organizace, který 
od nás po registraci obdržíte, a následných ověřujících rozhovorů.



  Hodnocení provádí na základě principů ESG hodnocení a reportingu organizací, 
zejména dle principů CSRD (směrnice EU zavádějící reportovací povinnosti pro 
velké firmy), SFRD (nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitel-
ností) a EU taxonomie (klasifikačního systému, který určuje firmám i investorům, 
co je udržitelná aktivita) odborná porota a vyhlašovatel ve spolupráci s Vysokou 
školou ekonomickou v Praze – Fakulta podnikohospodářská – studijní program 
CEMS MIM. 

 červenec vyplnění dotazníků
 srpen–září hodnocení dotazníků a individuální rozhovory
 listopad  vydání vyhodnocení ESG Ratingu v magazínu Forbes Česko

6)  Výsledky ocenění ve všech kategoriích (mimo kategorii ESG Rating) jsou zve-
řejněny až na samotném galavečeru Cen SDGs dne 13. října 2022. Pozvání na 
slavnostní předávání obdrží pouze oceněné projekty a osoby.

7)  Výsledky hodnocení v kategorii ESG Rating budou publikovány v magazínu For-
bes, a to žebříčkovou metodou v listopadu 2022 bez předávání ocenění.

V.  Průběh soutěže

1)  Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny SDGs 2022 se bude konat v Praze dne 
13. října 2022 v Národním muzeu. Při této příležitosti budou slavnostně 
představeny vítězné projekty jednotlivých kategorií (s výjimkou ESG Ratin-
gu). Slavnostní předávání se uskuteční v závislosti na aktuálních vládních 
opatření platných v době konání akce.

2)  Pozvání k účasti na slavnostním předávání obdrží pouze oceněné projekty 
a osoby a zástupci organizací v rámci kategorie ESG Rating.

3)  Vítězové v každé kategorii získají cenu (trofej) soutěže Ceny SDGs 2022 
a diplom o umístění.

4)  Vítězové jednotlivých kategorií odpovídají za to, že na slavnostním předává-
ní vystoupí důstojný představitel jejich projektu.

5)  Vítězové jednotlivých kategorií jsou povinni, pokud jim bude jejich umístění 
sděleno předem, dodržet úmluvu o mlčenlivosti do slavnostního předání vy-
hlášení, tedy do 13. října 2022 do samotného vyhlášení jejich umístění.

VI. Přihláška do soutěže

1)  Podmínkou účasti v soutěži je podání přihlášky příslušného projektu, osoby 
či organizace (dle kategorie) do soutěže, a to vyplněním přihlašovacího for-
muláře na webových stránkách www.a-csr.cz.
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2)  Přihlášku projektu, osoby či organizace (dle projektu) je třeba vyplnit s ná-
ležitou péčí a projekt či osobu nebo organizaci (dle kategorie) popsat de-
tailně dle instrukcí ve formuláři. Vyhlašovatel doporučuje předkladatelům 
uvést maximum podrobností a technických detailů k přihlašovanému pro-
jektu, zejména kvantifikaci výsledků projektu, aby bylo umožněno jeho 
řádné hodnocení.

3)  Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nesprávné či nedostatečné 
ohodnocení přihlášeného projektu z důvodu nedostatků, chyb či nepravdi-
vých informací v dodaných materiálech (přihlášce projektu).

4)  Přihlášením projektu, osoby či organizace (dle kategorie) do soutěže Ceny 
SDGs 2022 souhlasí předkladatel se zveřejněním informací o projektu, své 
osobě, spolupracujících osobách, své organizaci a souvisejících okolnos-
tech bez nároku na odměnu. Předkladatel projektu dále prohlašuje, že je 
autorem tohoto projektu nebo je tento projekt oprávněn do soutěže při-
hlásit, že tento projekt je původní a vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný 
závazek vůči třetím stranám, ani že nebudou neoprávněně zasažena au-
torská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

5)  Pořadatel si také vyhrazuje právo na vyžádání fotografií, grafického či jiné-
ho materiálu k přihlášeným projektům, osobám či organizacím pro účely 
medializace projektu. Zasláním materiálu jakýmkoli způsobem předklada-
tel potvrzuje, že tyto materiály jsou původní, že jejich zveřejněním vyhla-
šovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou 
neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích 
osob (zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob).

6)  Zasláním materiálu dále předkladatel prohlašuje, že:

a)  má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografie 
v neomezeném rozsahu;

b)  osoby zachycené na fotografii projevily souhlas se zveřejněním této fo-
tografie v rámci soutěže.

7)  Při přihlášení projektu, osoby či organizace (dle kategorie) se předkladatel 
seznámí s informacemi o zpracování a nakládání s osobními údaji vyhla-
šovatelem, a to především osobních údajů soutěžících (předkladatelů pro-
jektů), které jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů (dále jen 
„Zásady ochrany osobních údajů“), které jsou dostupné na webových strán-
kách www.a-csr.cz a v rámci procesu přihlašování.



8)  Předkladatel projektu bere současně na vědomí následující:

 a)  osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat pří-
mo vyhlašovatel, případně jím pověření zpracovatelé;

 b)  osobní údaje získané od soutěžících (předkladatelů projektů) budou ulo-
ženy do interní databáze, která bude přístupná pouze správci – vyhla-
šovateli. Tato databáze bude využita pouze pro účely realizace soutěže 
podle těchto pravidel;

 c) v uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9)  Přihlášením projektu, osoby či organizace (dle kategorie) bere jeho předkla-
datel na vědomí, že mu vyhlašovatel soutěže může na kontaktní údaje uve-
dené v přihlášce zasílat sdělení související s činností vyhlašovatele, soutěží 
Ceny SDGs. Jedná se zejména o informační e-maily o stavu soutěže, jejím 
průběhu či o stavu hodnocení apod. Dále předkladatel bere na vědomí, že ho 
vyhlašovatel či jím pověřená osoba (např. člen odborné poroty) může v sou-
vislosti s jeho projektem kontaktovat a případně požadovat dodání dalších 
informací či podkladů, nezbytných pro další hodnocení.

10)  Přihlášením projektu, osoby či organizace (dle kategorie) předkladatel udě-
luje současně vyhlašovateli soutěže svolení se zveřejněním svého jména 
a se svou účastí na slavnostním vyhlášení vítězů, včetně převzetí ceny před 
diváky přítomnými při slavnostním vyhlášení i on-line a pořízení a zveřejně-
ní fotografie či audiovizuálního záznamu o tomto převzetí, v případě výhry 
jedné z cen. Totéž platí o zástupci předkladatele – právnické osoby.

11)  Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že detailní technické informace o přihlá-
šených projektech, osobách či organizacích (dle kategorie) uchová v taj-
nosti a budou sloužit pouze pro účely hodnocení projektů. Toto se týká ze-
jména případů, kdy jsou projekty pod patentovou či obdobnou ochranou, 
nebo pokud je dané řešení na základě tvrzení předkladatele unikátní.

VII. Všeobecná ustanovení

1)  Vyhlašovatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit, či upravit její pravidla.

2)  Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly, s jejím 
průběhem, se způsobem jejího vyhodnocení a každý z účastníků dále prohla-
šuje, že si je vědom skutečnosti, že výhru může získat pouze přihlášený projekt, 
který je vybrán dle těchto pravidel soutěže.

3)  Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že vyhodnocení soutěže bude provedeno 
v souladu s těmito pravidly, a že za tím účelem provedl veškeré úkony k zajiš-
tění rovných podmínek mezi soutěžícími.



4)  Při nesplnění podmínek soutěže stanovených těmito pravidly může být pro-
jekt, osoba či organizace (dle kategorie) z dalšího hodnocení vyřazen. Totéž 
platí také v případě, že vyhlašovatel zjistí, nebo bude mít důvodné podezření 
na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého předkla-
datele projektu či jiné osoby, která dopomohla danému předkladateli k účasti 
v soutěži či k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pra-
vidly poctivé soutěže, odporuje dobrým mravům či je v rozporu se zákonem.

5)  Vyhlašovatel zdůrazňuje a prohlašuje, že hodnocení projektů je prováděno na 
něm nezávislými osobami, vyhlašovatel jej nemůže v podstatné míře ovlivnit. 
Zároveň se jedná o hodnocení subjektivní.

6)  Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webové adrese www.a-csr.cz.

V Praze dne 20. dubna 2022.


