
Tisková zpráva 

Vyhlášeni držitelé ocenění Podnik Fair Play 2007 
V úterý 17. června 2007 proběhlo v zasedací síni rektora Vysoké školy ekonomické v Praze 
slavnostní vyhlášení nositelů ocenění Podnik Fair Play 2007. 

Ve druhém ročníku bylo oceněno celkem devět podniků, z toho dva již podruhé. Podle 
regulí získá poprvé oceněný podnik k certifikátu bronzovou sošku, uspěje-li podruhé, 
stříbrnou, a při třetí úspěšné certifikaci zlatou sošku. 

Do programu se může přihlásit každý podnik působící v České republice, který usiluje  
o prosazování etických principů ve vztahu ke svým obchodním partnerům, zákazníkům  
i vlastním zaměstnancům. Po vyplnění přihlášky a dotazníku – pokud Etické fórum ČR, 
respektive Rada pro cenu Podnik Fair Play dojde k závěru, že společnost vyhovuje 
požadovaným kritériím – se z uchazeče stává řádný účastník programu a následuje etický 
audit. Úspěšný výsledek garantuje partnerům oceněných společností poctivost, korektnost  
a etický přístup. Nositelé ocenění pak mohou používat symboly s ním spojené jako výraz 
nezávislé verifikace etických principů fungování podniku. 

Všechny oceněné podniky a hosty přivítal manažer tohoto projektu Ing. Tibor Kovalský,  
který se ujal role moderátora celé akce. Z jeho výstupů bylo zřejmé, že je nejen ztotožněn 
s principy programu Podnik Fair Play, ale že se podílel i na provádění etického auditu 
jednotlivých oceněných podniků. 

Úvodního slova se ujal čestný předseda Etického fóra ČR Jiří Drejnar. Připomněl jeho vznik, 
inspiraci i historii a hlavní cíle, o které usiluje. Poukázal na obtížnost prosazování etických 
principů podnikání a na potřebu etické výchovy již od nejmladší generace. Vyjádřil potěšení, 
že etické principy podnikání nacházejí stále větší ohlas u těch, kteří si uvědomují, že pro 
budoucnost jsou neméně důležité, než dosahované ekonomické výsledky.  

Poté vystoupil představitel polského programu Podniku Fair Play dr. BaĦk, ředitel Institutu 
pro soukromou podnikatelskou sféru, který zdůraznil delší tradici tohoto ocenění v Polsku, 
kde je populární a celkem bylo certifikováno na 4000 podniků. 

Následně Jiří Drejnar spolu s místopředsedou PhDr. Miroslavem Sedlákem předali certifikáty 
následujícím podnikům. Certifikát a stříbrnou sošku obdržely Auto-Staiger spol. s r.o. a 
Kanlux s.r.o. Certifikát a bronzovou sošku obdržely Centrum andragogiky s.r.o., 
Hvězda – občanské sdružení, KOBIT, spol. s r.o., LUPOFYT s.r.o., LYCKEBY 
AMYLEX, a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje a TOS VARNSDORF, a.s. 

Během předávání všichni ocenění zdůraznili přínos dodržování etických norem pro klima 
v podniku i pro jejich podnikatelské aktivity. 

V diskusi vystoupil prezident Rotary Klubu Praha George J. Podzimek, který poukázal na 
zásadní styčné body fungování Rotary Klubu a úsilí Etického fóra ČR. Shromáždění pozdravil 
i Ing. Jiří Šrankota, prezident Spolku Ekonom při VŠE. Mezi hosty byli rovněž paní Anna 
Szcześniak, ředitelka pro strategii Polské obchodní komory, a pan Igor Hampl, zástupce 
švýcarských finančních společností. 

V závěru proběhla během malého občerstvení čilá výměna názorů mezi oceněnými, členy 
Etického fóra i dalšími hosty, která potvrdila smysluplnost vynakládaného úsilí. 

 


