Pravidla soutěže „Ceny SDGs 2019“
Účelem a smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže Ceny SDGs 2019, kterou
pořádá organizace Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. v České republice (dále jen
„soutěž“ nebo „akce“) ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Účelem
soutěže je vybrat nejlepší z přihlášených projektů, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN jak v České republice, tak ve světě.
Tento dokument závazně upravuje podmínky účasti v soutěži ve vztahu k jejím účastníkům (předkladatelům projektů). Tato pravidla mohou být vyhlašovatelem akce kdykoli
jednostranně změněna. Nové úplné znění pravidel musí být vždy bezprostředně poté
zveřejněno – účinnosti vůči všem osobám nabývá dnem zveřejnění, není-li vyhlašovatelem
stanoven pozdější den účinnosti.
I.

Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., se sídlem Praha 5,
Drtinova 10, PSČ 150 00, IČ 01467115 (dále jen „vyhlašovatel“), ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí
a Ministerstvem pro místní rozvoj.
II.

Základní ustanovení

1)
Přihlášku do soutěže lze podat nejpozději do 31. 3. 2019. Případné prodloužení či
jiná změna termínu pro podání přihlášek bude zveřejněna na webových stránkách soutěže www.globalnicile.cz. Podmínkou účasti v soutěži je včasné, úplné a pravdivé vyplnění
online přihlášky včetně kompletní požadované dokumentace.
2)
Počet projektů, které může jeden předkladatel do soutěže přihlásit, není omezen.
Do soutěže lze projekt přihlásit i opakovaně. Pokud byl projekt přihlášen v některém
z předcházejících ročníků soutěže, označí tuto skutečnost předkladatel v přihlášce
a akcentuje dosažené změny oproti předchozímu ročníku.
3) Podmínkou přihlášky projektu do soutěže je, aby projekt trval nejméně jeden celý
kalendářní měsíc v roce 2018.
4) Soutěž je vyhlášena celkem v sedmi kategoriích:
■
Byznys
■
Veřejná sféra
■
Mladý leader
■
Reporting
■
Rovnost mužů a žen
■
Zahraniční rozvojová spolupráce
■
Absolutní vítěz

Předkladatel projektu přihlašuje svůj projekt skrze online přihlašovací formulář na
www.globalnicile.cz do jedné ze čtyř soutěžních kategorií – Byznys, Veřejná sféra, Mladý
leader a Reporting.
Do kategorií Rovnost mužů a žen, Zahraniční rozvojová spolupráce a Absolutní vítěz jsou
projekty zařazeny automaticky dle kritérií v přihlašovacím formuláři a v souladu s těmito
pravidly.
III.

Kategorie

1)

Kategorie Byznys je určena pro firmy všech velikostí.

2)
Do kategorie Veřejná sféra se přihlašují instituce z řad neziskového sektoru, veřejné
správy, škol a vzdělávacích zařízení, sociální podniky a další obdobné instituce.
3)
Mladý leader je speciální kategorií, která je určena pro mladé, nadějné jedince do
30ti let, kteří jsou aktivní v oblasti udržitelného rozvoje. Partnerem této ceny je Forbes Česko.
4)
Do kategorie Reporting se přihlašují organizace z řad firem, ale i veřejné sféry se svými
nefinančními reporty za období 2017 / 2018, ve kterých prokazatelně reflektují SDGs.
5)
Rovnost mužů a žen je kategorií, do které jsou navíc automaticky zařazeny projekty z kategorií Byznys, Veřejná sféra a Mladý leader. Pro zařazení do této kategorie musí
projekt přispívat k prosazování rovného postavení mužů a žen (SDG 5). Uchazeč zaškrtne
v přihlašovacím formuláři ANO u otázky: „Pomáhá projekt mimo jiné prosazovat také
rovné postavení mužů a žen ve společnosti (SDG 5)?”.
6)
Kategorie Zahraniční rozvojová spolupráce oceňuje projekty za významný přínos
k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Ocenění je udělováno za
inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi. Partnerem ceny
je Česká rozvojová agentura. Uchazeč zaškrtne v přihlašovacím formuláři ANO u otázky:
„Naplňuje váš projekt zároveň principy zahraniční rozvojové spolupráce?”.
7)
Absolutní vítěz je kategorie, do které se projekty nepřihlašují. Tato kategorie je
speciálním oceněním odborné poroty.
IV.

Hodnocení

1)
Všechny přihlášené projekty hodnotí odborná porota složená ze zástupců spoluvyhlašovatelů ocenění a nezavislých odborníků.
2)
Výběr hodnotitelů je plně v kompetenci vyhlašovatele. Hodnotitelé budou uveřejněni
po vyhlášení výsledků Cen SDGs 2019 na stránkách projektu http://www.globalnicile.cz/.

3)
Z kategorií Byznys a Veřejná sféra odborná porota vybírá finalisty, vždy pět nejlepších projektů z každé kategorie, ze kterých následně široká veřejnost na základě on-line
hlasování vybere vítěze. Dle finálního pořadí a podle počtu hlasů pak vyhlásí 1. - 3. místo.
Finálové projekty jsou v období hlasování mediálně podporovány minimálně na webových stránkách soutěže a sociálních sítích pořadatele. Veškeré informace o hlasování
veřejnosti jsou zveřejňovány na webových stránkách (www.globalnicile.cz).
4)
Vítěze v kategorii Mladý leader vybírá speciální odborná porota sestavená garantem
této ceny - Forbes Česko. Hodnocení probíhá odděleně. Ze všech projektů přihlášených
do této kategorie určí porota 5 finalistů, ze kterých vyvstanou vítězové pro 1. - 3. místo.
5)
Hodnocení kategorie Reporting probíhá odděleně od hodnocení projektů v ostatních kategoriích. Do této kategorie lze přihlásit nefinanční reporty za rok 2017 či 2018.
Odborná porota má odlišné složení než porota ostatních kategorií, zasedá odděleně
a skládá se nezávislých odborníků a konzultantů v oblasti nefinančního reportingu.
Odborná porota vybírá vítěze této kategorie pro 1. - 3. místo.
6)
Kategorii Zahraniční rozvojová spolupráce zastřešuje Česká rozvojová agentura,
která vybírá jednoho vítěze. Hodnocení probíhá odděleně porotou sestavenou Českou
rozvojovou agenturou.
7)
Do kategorie Rovnost mužů a žen jsou zařazeny projekty z kategorií Byznys, Veřejná
sféra a Mladý leader, které zároveň naplňují SDG 5. Odborná porota v této kategorii vybírá
jednoho vítěze.
8)
Ze všech přihlášených projektů (kromě kategorie Reporting a Mladý leader) vybírá
odborná porota nejlepší projekt, který získá speciální ocenění odborné poroty jako Absolutní vítěz.
9)
Výsledné hodnocení přihlášených projektů odbornou porotou je konečné. Každý
předkladatel projektu bere přihlášením svého projektu do soutěže na vědomí, že není
oprávněn rozhodnutí a hodnocení učiněné hodnotící porotou jakkoli zpochybňovat, a že
není oprávněn nárokovat si na vyhlašovateli jakékoli vysvětlení výsledku hodnocení.
10)
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze kterékoliv z kategorií, případě vyhlásit více než jednoho vítěze. Vyhlašovatel nevyhlásí vítěze zejména v případě,
že odborná porota po posouzení přihlášených projektů do jednotlivých kategorií shledá,
že ani jeden z projektů přihlášených do příslušné kategorie není adekvátní, resp. že nevyhovuje hodnotícím kritériím stanoveným pro jednotlivé kategorie.
11)
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na možnost přeřazení přihlášeného projektu do jiné ze soutěžní kategorie, pokud charakter projektu neodpovídá kategorii, do které
byl původně přihlášen.

12)

Hodnotící kritéria pro kategorie Byznys, Veřejná sféra, Rovnost mužů a žen, Absolutní vítěz:

A)
B)
C)

Závažnost společenského problému
Smysluplnost řešení
Míra kvantifikace

13) Hodnotící kritéria pro kategorie Reporting:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Provázanost reportu s SDGs
Integrace principů udržitelného rozvoje (UR) do Core Business
Zapojení stakeholderů
Prezentování pozitivních i negativních dopadů
Stanovení měřitelných cílů strategie UR
Úroveň prezentace

14) Hodnotící kritéria pro kategorii Mladý leader:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Naplňování SDGs
Originalita
Byznysový potenciál
Globální přesah
Mediální obratnost
Vyspělost projektu

15) Váha jednotlivých hodnotících kritérií v celkovém hodnocení není stanovena a je plně
v dispozici hodnotících.
V.

Průběh soutěže

1) Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny SDGs 2019 se bude konat v Praze dne 30. května
2019 v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí. Při této příležitosti budou
slavnostně představeny vítězné projekty jednotlivých kategorií (budou-li vyhlášeny).
2) Vítězové a ocenění v každé kategorii získají cenu soutěže Ceny SDGs 2019 a diplom
o umístění.
3) Vítězové jednotlivých kategorií odpovídají za to, že na slavnostním předávání vystoupí
důstojný představitel jejich projektu.
4) Vítězové jednotlivých kategorií jsou povinni, pokud jim bude jejich umístění sděleno
předem, uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o mlčenlivosti do slavnostního předání vyhlášení, tedy do 30. května 2019 22.00 hod.
5) Všichni finalisté poskytnou veškerou součinnost k tomu, aby jejich projekty mohly být
prezentovány v online / offline médiích a také v průběhu slavnostního galavečeru. Součinností se má na mysli poskytnutí vizuálního materiálu, sestavení medailonku a pod.

O formě prezentace bude vyhlašovatel finalisty s dostatečným předstihem informovat.
Pokud předkladatel výzvě o součinnost nevyhoví ve stanoveném termínu, bude jeho místo postoupeno dalšímu projektu v pořadí.
VI.

Přihláška do soutěže

1)
Podmínkou účasti v soutěži je podání přihlášky příslušného projektu do soutěže,
a to vyplněním přihlašovacího formuláře na webových stránkách
http://www.globalnicile.cz/prihlasky.
2)
On-line formulář pro přihlášení projektu umožňuje odeslat společně s popisem
projektu také související přílohy. Není-li možné odeslat přílohy prostřednictvím on-line
formuláře z důvodu jejich nadměrné velikosti, může se předkladatel projektu obrátit na
realizační tým soutěže na adrese borovcova@a-csr.cz a dohodnout se na jiné formě poskytnutí příloh (přílohy lze například zaslat přes veřejnou on-line úschovnu).
3)
Přihlášku projektu je třeba vyplnit s náležitou péčí a projekt popsat co nejvíce detailně. Vyhlašovatel doporučuje předkladatelům uvést maximum podrobností a technických detailů k přihlašovanému projektu, zejména kvantifikaci výsledků projektu, aby bylo
umožněno jeho řádné hodnocení.
4)
Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nesprávné či nedostatečné ohodnocení přihlášeného projektu z důvodu nedostatků, chyb či nepravdivých informací v dodaných materiálech (přihlášce projektu).
5)
Přihlášením projektu do soutěže Ceny SDGs 2019 souhlasí předkladatel s jeho zveřejněním bez nároku na odměnu. Předkladatel projektu dále prohlašuje, že je autorem
tohoto projektu nebo je tento projekt oprávněn do soutěže přihlásit, že tento projekt je
původní a vyhlašovateli soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, ani že nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.
7)
Pořadatel si také vyhrazuje právo na vyžádání fotografií k přihlášeným projektům
pro účely medializace projektu. Zasláním fotografií jakýmkoli způsobem předkladatel
projektu potvrzuje, že tyto fotografie jsou původní, že jejich zveřejněním vyhlašovateli
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).
8)
Zasláním fotografie dále předkladatel projektu prohlašuje, že:
a)
má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografie v neomezeném rozsahu,
b)
osoby zachycené na fotografii souhlasí se zveřejněním této fotografie v rámci soutěže.
9)
Přihlášením svého projektu předkladatel, který je fyzickou osobou, uděluje souhlas
se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). Souhlas se uděluje vyhlašovateli soutěže pro účely této soutěže. Souhlas se uděluje po dobu
trvání soutěže Ceny SDGs 2019.

10)

Současně bere soutěžící (předkladatel projektu) na vědomí následující:

a)
Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo vyhlašovatel, případně jím pověření zpracovatelé.
b)
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům
a správci - vyhlašovateli. Tato databáze bude využita pro účely realizace soutěže podle
těchto pravidel.
c)
V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů má účastník soutěže na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12 zákona
právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních
údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu
s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Pokud by účastníkovi soutěže správce nebo zpracovatel nevyhověl, má účastník právo se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
11)
Přihlášením svého projektu bere jeho předkladatel na vědomí a souhlasí s tím,
že mu vyhlašovatel soutěže může na kontakty uvedené v přihlášce, včetně jeho elektronického kontaktu, zasílat sdělení související se soutěží Ceny SDGs. Jedná se zejména o
newsletter pořadatele, který je zasílán elektronicky, informační e-maily o stavu soutěže,
jejím průběhu či o stavu hodnocení jeho projektu. Dále předkladatel souhlasí s tím, že ho
vyhlašovatel či jím pověřená osoba (např. člen odborné poroty) může v souvislosti s jeho
projektem kontaktovat a případně požadovat dodání dalších informací či podkladů, nezbytných pro další hodnocení projektu.
12)
Přihlášením svého projektu dále jeho předkladatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany vyhlašovatele. Z tohoto zasílání se lze odhlásit kliknutím na příslušné pole v patičce e-mailu.
13)
Přihlášením projektu předkladatel uděluje současně vyhlašovateli soutěže svolení
se zveřejněním svého jména a se svou účastí na slavnostním vyhlášení vítězů, včetně převzetí ceny před diváky přítomnými v sále při slavnostním vyhlášení a pořízení a zveřejnění
fotografie či audiovizuálního záznamu o tomto převzetí, v případě výhry jedné z cen. Totéž
platí o zástupci předkladatele - právnické osoby.
14)
Vyhlašovatel soutěže se zavazuje, že detailní technické informace o přihlášených
projektech uchová v tajnosti a budou sloužit pouze pro účely hodnocení projektů. Toto
se týká zejména 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 prohlašuje, 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 zajištění rovných podmínek mezi soutěžícími.
4)
Při nesplnění podmínek soutěže stanovených těmito pravidly může být projekt
z dalšího hodnocení vyřazen. Totéž platí též v případě, že vyhlašovatel zjistí, nebo bude
mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého předkladatele projektu či jiné osoby, která dopomohla danému předkladateli
k účasti v soutěži či k získání výhry, případně jiného jednání, které není v souladu s pravidly poctivé soutěže, odporuje dobrým mravům či je v rozporu se zákonem.
5)
Vyhlašovatel zdůrazňuje, že hodnocení projektů je prováděno na něm nezávislými
osobami, vyhlašovatel jej nemůže v podstatné míře ovlivnit, a že se jedná o hodnocení subjektivní. Z tohoto důvodu vyhlašovatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za
výsledky soutěže. Rovněž zpochybnění výsledků soutěže právní cestou je ze shora uvedených důvodů vyloučeno.
6)

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webové adrese: www.globalnicile.cz.

V Praze dne 28. 2. 2019

