
    PARTNER ORGANISATION OF: 

 

_________________________________________________________________________ 

MANAŽER ROKU – zvláštní cena CBCSD 
„Inovace pro udržitelný rozvoj“ 

 

Vážený pane řediteli, 

 

obracíme se na vás s nabídkou zúčastnit se letošní soutěže o cenu za „Inovace pro 

udržitelný rozvoj“. Tuto cenu bude již po šesté předávat prezident České 

podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) v rámci slavnostního vyhlášení 

nejlepších manažerů za rok 2021 dne 20. září 2022 ve velkém sále paláce Žofín, které 

organizuje Česká manažerská asociace.   

  

Cílem této ceny je podpořit mezinárodní i národní úsilí o posílení prvků udržitelnosti 

v byznysu – jejich ekonomických, sociálních a environmentálních přínosů pro celou 

společnost.  

  

Pro účast v soutěži stačí zaslat přihlášku s popisem inovačních projektů a splnění 

vyhlášených kritérií – viz další text. Pro vyplnění přihlášky je doporučená také 

reference o realizaci (případně s fotem) a text by neměl přesáhnout 2 strany A4.  

  

Proces vyhodnocení: o vyhodnocení přihlášek do soutěže bude rozhodovat odborná 

komise složená z řad vyhlašovatelů a partnerů soutěže na základě metriky, která je 

uvedena u kritérií.  

  

Kategorie: A) Chytrá energetika   B) Čistá doprava   C) Průmysl, včetně oběhového 

hospodářství  

  

Vyhodnocení: v každé kategorii budou vyhodnoceny 3 nejlepší řešení a vítěz z každé 

kategorie převezme cenu v rámci slavnostního vyhlášení „Manažerů roku“.  

  

Termín podání přihlášek (elektronicky): únor – duben 2022 

  

 

Za CBCSD: 
           

 

Ing. Peter J. Kalaš, prezident  Kontakt: Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel 

      Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 

      Václavské náměstí 21/831 

      113 60 Praha 1 

      www.cbcsd.cz 

      e-mail: gajdos@cbcsd.cz 

      mobil: +420 602 44 66 99 

czech bcsd  

 

http://www.cbcsd.cz/
mailto:gajdos@cbcsd.cz


            
 

Kritéria pro vyhodnocení nominací pro udělení 
cen za „Inovace pro udržitelný rozvoj“ 

(Základní podmínkou je, že se jedná o inovaci ověřenou v minimálně ročním provozu) 

 

  

 Název kritéria:      Metrika: 
 

1. Posun v inovacích      max. 25 bodů 
 - Průmysl 4.0 

 - Smart řešení 
 - Environmentálně šetrná 

 - Skoková invence (pouze toto řešení může mít max. 25 bodů) 

 

2. Ekologický/společenský přínos   max. 25 bodů 
 - Měřitelný vliv na životní prostředí, např. 

• snížení uhlíkové stopy 

• snížení emisí 
• energetická účinnost 

 - Ekologický životní cyklus produktu 
 - Sociálně zodpovědné chování firmy 
 - Zlepšení kvality života 

 

3. Synergické efekty      max. 20 bodů 
 - Řešení nastartuje další pozitivní změny 

 - Síťování 
 - Princip domina, puzzle 

 

4.  Ekonomický přínos     max. 20 bodů 
 - Co je ekologické – musí být i ekonomické 
 - Řešení generuje zisk 

 - Úspora materiálu 
 - Řešení odpadů (cirkulární ekonomika) 

 
5. Využití inovace pro další projekty  max. 10 bodů 
 - Řešení není jen autonomní 

- Myšlenka musí být využitelná i jinde (v jiných projektech, u jiných firem) 

 - Udržitelnost inovace v delším časovém horizontu 

 - Replikovatelnost 

 

 

CELKEM:         MAX. 100 BODŮ 
 

  

 
 

 



 
 

Přihláška do soutěže o cenu za  

„Inovace pro udržitelný rozvoj“ 
  

 
Kriterium 1. Posun v inovacích: 
  

text:… 

 

Kriterium 2. Ekologický/společenský přínos   
 

text:… 

 

Kriterium 3. Synergické efekty  
  

text:… 

 
Kriterium 4.  Ekonomický přínos 
 

text:… 

 

Kriterium 5. Využití inovace pro další projekty 

 
text:… 

 
 

Reference o realizaci přihlášeného inovačního projektu: 
     

Foto: 

 
 

Název a adresa firmy, IČ: 
 

 
Jméno zástupce firmy s kontaktem: 
 
 

 


