Vyhlášeni držitelé ocenění Podnik Fair Play 2008
Tisková zpráva
V pátek 26. 6. 2009 proběhlo v budově ČVTS na Novotného lávce v Praze slavnostní
vyhlášení nositelů ocenění Podnik Fair Play 2008.
Ve třetím ročníku bylo oceněno celkem 6 společností, z toho čtyři již podruhé. Ty získaly
k certifikátu stříbrnou sošku. V případě třetí úspěšné certifikace v příštím roce mohou pak
získat sošku zlatou.
Ing. Milan Lášek, CSc., úřadující místopředseda Etického fóra ČR, v úvodu přivítal
představitele oceněných společností a další hosty. Čestný předseda EF Jiří Drejnar poté
stručně zrekapituloval desetiletou činnost Etického fóra a připomenul jeho aktivity v oblasti
etické výchovy na školách při objasňování principů v podnikání. Dále pak uvedl některé
zkušenosti a postřehy z kontaktů s podnikateli včetně obtíží při prosazování etických principů
v jejich činnosti. Upozornil na to, že například ve srovnání s Polskem, jímž byl projekt
inspirován, máme zatím krátkou historii oceňování společností titulem Podnik Fair Play a
mnoho práce čeká organizátory i při tom, abychom se dopracovali k lepším kvantitativním
parametrům.
Principy oceňování společností a význam prosazování etických kritérií v jejich činnosti
zdůraznili i další účastníci a hosté. Předseda Českého komitétu pro vědecké řízení ing. Robert
Troška poukázal na souvislost mezi uplatňováním etických principů uvnitř firem i ve vztahu
k obchodním partnerům a zákazníkům a jejich úspěšností. Představitel Rotary International
Clubu Mgr. Svatopluk Jedlička zdůraznil dlouhodobé úsilí klubu vnést do podnikání principy,
jež budou garantovat serióznost, kulturnost a etiku. Právě nositele těchto hodnot se snaží klub
sdružovat a zde se i vytváří prostor pro širší spolupráci s Etickým fórem.
Dr. Ing. Marie Gabryšová ze Slezské univerzity v Opavě, která sleduje vývoj v Polsku a
zajišťuje kontakt s tamními partnery, vyzdvihla činnost oceněných podniků a vyjádřila přání,
aby se tomuto ocenění postupem času dostalo u nás takové pozornosti, jako je tomu v Polsku.
V další části předali Jiří Drejnar, ing. Milan Lášek, CSc. a ing. Marie Jakešová,
místopředsedkyně EF, diplomy a sošky oceněným společnostem. Ing. Tibor Kovalský nejprve
charakterizoval průběh třetího ročníku, přičemž zdůraznil zejména to, že oceněné společnosti
tvoří velice rozmanité spektrum z hlediska oborů činnosti, jejího rozsahu i velikosti a
ekonomického významu. Vyjádřil uspokojení nad tím, že čtyři podniky byly certifikovány již
podruhé. Poté jednotlivě představil společnosti a zdůvodnil, proč byly certifikovány, a
upozornil na některé jejich přístupy, které by mohly být inspirativní i pro ostatní. Zajímavá
pak byla vystoupení jednotlivých oceněných. Akcenty, které kladli při charakteristice svých
společností, tak nepřímo potvrdily, že výběr byl správný a že etická dimenze jejich činnosti
není jen nějakým přílepkem, ale je organickou součástí jejich úsilí. Bronzové sošky převzali
PhDr. Jiří Lang z berounské společnosti Jiří Lang a majitelka pražského Emporio salonu,
spol. s r.o. Miluše Škubalová. Stříbrné sošky si odnesli majitelka Centra andragogiky s.r.o.
z Hradce Králové Mgr. Marie Jírů, ing. Josef Janča za občanské sdružení Hvězda ze Zlína,
Tomas Sättlin, generální ředitel akciové společnosti LYCKEBY AMYLEX z Horažďovic a
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje ing. Miroslav Němec.
V závěru, během malého občerstvení, proběhla rozsáhlá výměna názorů, která ukázala, že
přes odlišnosti dané oborem podnikání a jeho rozsahem existuje mnoho styčných bodů –
zejména v přístupu k podnikání a jeho „filozofii“.
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