Příloha č. 1 k Usnesení č. 2/U/FZR/2011
Poroty soutěže „Pilíř Ratibořska”
ze dne 17.3.2011

SMĚRNICE PRO UDĚLOVÁNÍ CENY
„PILÍŘ RATIBOŘSKA”
Konsolidované znění ze dne 17.3.2011

§1
NÁZEV, CÍL, CHARAKTER CENY
1. Cena nese název PILÍŘ RATIBOŘSKA.
2. Cena je vyjádřením ocenění významných výsledků a úspěchů firem, institucí a
fyzických osob, dále uváděných jako Subjekty, které se v širším slova smyslu
zasloužily o společenský a hospodářský rozvoj Ratiboře a Ratibořského okresu.
3. Cena má čestný charakter a je udělována v podobě sošky, jejíž typ stanovuje příl. ke
Směrnicím.
4. Integrání součástí ceny je diplom jednoznačně definující oceňovaný Subjekt
(fyzickou nebo právnickou osobu) a rok udělení ceny.
5. Povoluje se možnost udělení ZLATÉ SOŠKY trojnásobným laureátům Ceny.
§2
SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ORGANIZACI UDĚLOVÁNÍ CENY
1. Za organizaci udělování Ceny jsou společně odpovědní:
a) Ratibořská hospodářská komora (dále jako RIG)
b) Primátor Města Ratiboř
c) Přednosta Ratibořského okresu
dále zvaní jako Organizátor.
2. Administrativně-technické služby zajišťuje kancelář Ratibořské hospodářské komory.
§3
ORGÁN UDĚLUJÍCÍ CENU
1. Cenu uděluje Porota, která je zřízena speciálně pro tento účel.
2. Porotu reprezentuje 9 členů, kteří byli ustanoveni:
a) Dozorčí radou RIG - 3 osoby, včetně předsedy
b) Primátorem Města Ratiboř -2 osoby
c) Přednostou Ratibořského okresu -2 osoby
d) Cechem různých řemesel -1 osoba
e) Laureátem předchozích ročníků Soutěže – 1 osoba
3. Změna ve složení Poroty, rovněž včetně příchodu zástupců jiných organizací a institucí
– působících výhradně na území Ratibořského okresu – je podmíněna souhlasem členů
Poroty, uvedených v bodě 2
3. Zasedání POROTY jsou zaprotokolována a protokol je podepsán členy přítomnými na
zasedání.
4. Veškerá rozhodnutí vyžadují přítomnost minimálně 50% + 1 členů Poroty
a jsou vynášena obvyklou většinou hlasů.
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§4
KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ CENY
1) Porota hodnotí činnost Subjektů, které se ucházejí o udělení ceny, na základě
dokončeného kalendářního roku.
2) Porota uděluje cenu pěti Subjektům.
Změna v počtu oceněných je podmíněna jednomyslným rozhodnutím Poroty.
3) Porota se při výběru oceněných Subjektů řídí následujícími kritérii:
a) vysoká kvalita produktů a služeb
b) personální politika
c) investice a rozvoj firmy
d) enviromentální politika firmy
e) podpora společenských, kulturních a charitativních iniciativ
f) modernost nabídky produktů a služeb
g) činnost ve prospěch propagace Města a Okresu
h) efektivní spolupráce s hospodářskou a územní samosprávou,

§5
ZPŮSOB HODNOCENÍ KANDIDÁTŮ NA CENU
1. POROTA uděluje Kandidátům na cenu bodové hodnocení na podkladě řádně
vyplněné Přihlášky k účasti v soutěži o titul PILÍŘ RATIBOŘSKA – vzor Přihlášky
obsahuje příloha č. 2 ke Směrnicím.
2. V případech, které vyžadují další zpřesnění, má Porota právo navrhnout dodání
doplňkových dokumentů nebo doplňujících informací.
3. Podkladem pro výběr pěti oceněných Subjektů je počet bodů udělených podle
hodnocení kritérií uvedených v § 4.
4. Kritériím hodnocení uvedeným v § 4 je přiřazena důležitost v jednotlivých kolonkách
v tab. 1.
č.

KRITÉRIUM HODNOCENÍ

Max. počet bodů

1.

Vysoká kvalita produktů a služeb

0 - 20

2.

Personální politika

0 - 15

3.

Investice a rozvoj firmy

0 - 15

4.

Enviromentální politika firmy

0 - 15

5.

Podpora společenských, kulturních a charitativních iniciativ

0 - 10

6.

Efektivní spolupráce s hospodářskou a územní samosprávou

0-5

7.

Činnost ve prospěch propagace Města a Okresu.

0 - 10

8.

Modernost nabídky produktů a služeb

0 - 10
MAX. 100

CELKEM:

§6
PŘIHLÁŠKY KANDIDÁTŮ NA CENU
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1. Přihlášky Kandidátů na cenu podávají:
a) členové Poroty
b) Laureáti ceny z předchozích let
2. Pozvánku k účasti v soutěži o Cenu zašle Pořadatel písemnou formou přímo
Kandidátům.
K pozvánce Pořadatel připojuje Přihlášku Kandidáta k soutěži o titul
PILÍŘ RATIBOŘSKA.
3. Účast Kandidátů doporučených Porotou a předchozích Laureátů v soutěži o Cenu je
podmíněna souhlasem doporučovaného Subjektu.
Projevem souhlasu je, když:
a) Kandidát uhradí platbu částky s minimální výší 100,00 PLN na charitativní účely
b) Podá řádně vyplněnou Přihlášku k účasti v soutěži o titul PILÍŘ RATIBOŘSKA
společně s dokladem o provedení platby na účel jmenovaný v bodě a)
4. Charitativní účel jmenovaný v bodě 3a) stanovuje každoročně Porota a je zveřejněn
formou usnesení Poroty Soutěže.
5. Pořadatel zveřejní 30 dnů před předáváním Ceny seznam Kandidátů na internetových
stránkách:
a) Ratibořské hospodářské komory
b) Města Ratiboř
c) Ratibořského okresního úřadu
d) Dalších lokálních periodik a v místním tisku.
§7
PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PODOBIZNY CENY
Laureáti Ceny mají oprávnění používat podobiznu Cenu a rok jejího udělení v
následujícím rozsahu:
a) během veletržních a výstavních akcí
b) jiných propagačních akcí
c) na firemním papíru, prospektech, katalozích a dalších formách marketingových
materiálů,
§8
ZPŮSOB A TERMÍN VYHLÁŠENÍ CEN
Rozhodnutí o udělení ceny se vyhlašuje způsobem stanoveným v § 6 bod 5.

§9
ZPŮSOB A TERMÍN PŘEDÁVÁNÍ CEN
1. Ceny jsou předávány na každoročním SLAVNOSTNÍM SETKÁNÍ.
2. Ceny budou předávat: Předseda dozorčí rady RIG, Primátor Města Ratiboř a Přednosta
Ratibořského okresu.
3. Termín a místo předávání Cen ustanoví Porota a budou zveřejněny způsobem
stanoveným v § 6 bodě 5.

§ 10
REKLAMACE
1. Veškeré stížnosti, žaloby, reklamace a návrhy související s procesem udělování Ceny
je nutné podávat u Pořadatele výhradně písemnou formou nejpozději 14 dnů před
termínem Slavnostního setkání u příležitosti předávání Cen.
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2. Oprávněnost podaných stížností, žalob a reklamací hodnotí Porota.
3. Rozhodnutí Poroty ohledně stížností, žalob a reklamací je konečné a nezvratné.
§ 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Způsob postupu ve věcech, které nejsou upraveny v těchto Směrnicích, stanovuje
pokaždé POROTA.
2. Tyto směrnice byly schváleny Dozorčí radou a Vedením Ratibořské hospodářské
komory, Primátorem Města Ratiboř a Přednostou Ratibořského okresu
dne 2.3.2009 a jsou od tohoto dne platné.
3. Změny ve Směrnicích mohou provádět výhradně uvedení v bodě 1 s dodržením
minimálně 3/4 oprávněných k hlasování.

Podpisy

Ratiboř, dne 17.3.2011

Příjmení a jméno

Podpis

1. ……………………………

…………………………..

2. ……………………………

…………………………..

3. ……………………………

…………………………..

4. ……………………………

…………………………..

5. ……………………………

…………………………..

6. ……………………………

…………………………..

7. ……………………………

…………………………..

8. ……………………………

…………………………...

9. ……………………………

…………………………...
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