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Sponzoring zaměstnanců  
CZECHOSLOVAK GROUP
CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) si váží práce a úsilí všech svých zaměstnanců. Naším cílem je podporovat zaměstnan-
ce i v jejich mimopracovních činnostech a ocenit tak jejich aktivitu. Sponzoring zaměstnanců vzniká na přání majitele 
holdingu CSG pana Jaroslava Strnada a generálního ředitele pana Michala Strnada.

Každý rok chceme podpořit až 20 projektů, kdy každý z nich podpoříme částkou až 20.000 Kč (adekvátně v EUR).

Primárně chceme podporovat ty projekty, kde naši zaměstnanci:
– jsou sami aktivně zapojeni a podílejí se na jejich realizaci;
– jsou členy sportovních klubů, zájmových skupin a kulturních celků;
– myslí na druhé a jejich okolí – výsledkem projektů je vylepšení veřejného prostoru, hezčí okolí.

Rádi však podpoříme také další projekty, ve kterých spatříme smysl, přidanou hodnotu a přinesou lidem radost.

Podmínky pro podání žádosti
– Jste zaměstnancem některé ze společností holdingu CSG1.
– Jste v aktivním pracovním poměru, zároveň však nejste ve zkušební nebo výpovědní době.
– Fair play přístup – všechny peníze budou využity na účel popsaný v žádosti.
– Na 1 aktivitu je možné podat pouze 1 žádost. V případě neúspěšného podání žádosti je možné žádost opakovat, 

maximálně však dvakrát v kalendářním roce2. 
– Každý zaměstnanec může získat finanční podporu pro svůj projekt pouze jedenkrát ročně.
– Příspěvek, o který můžete žádat je ve výši až 20.000 Kč (nebo adekvátně v EUR).

Jak podat žádost?
Zaměstnanec, který má zájem o sponzorskou podporu svých aktivit, může vyplnit formulář na webových stránkách 
www.czechoslovakgroup.cz v sekci o nás - žádost o sponzoring, nebo přímo na adrese www.czechoslovakgroup.cz/
sponzoring-zamestnancu, kde najdete více informací. Formulář je dostupný i na personálním oddělení ve Vaší 
společnosti, nebo si o něj můžete zažádat zasláním emailu na adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz. Na stejnou 
adresu se i vyplněný formulář odesílá zpět. Období pro podání žádostí je dle čtvrtletí v roce (tedy do 31. 3., 30. 6., 
30. 9. a 31. 12.).

Žádosti začínáme přijímat od 1. 4. 2017. K prvnímu vyhodnocení Vašich žádostí poté dojde začátkem července 2017.

Po úspěšném přijetí Vaší žádosti Vám přijde potvrzující email. V případě potřeby ujasnění či doplnění informací Vám 
bude zaslán email s dotazy pro upřesnění.
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Vyhodnocení  žádostí
K vyhodnocení žádostí bude docházet zpravidla v následujících čtrnácti dnech po konci období pro podání žádostí. 
O výběru finálních 5 projektů, které budou podpořeny, bude rozhodovat komise složená ze zástupců vedení holdingu 
CSG. Následně budou všichni informováni o výsledku jejich žádosti.

Jaké budou Vaše povinnosti v případě úspěšné žádosti?
– Aktivně komunikovat s adresou sponzoring@czechoslovakgroup.cz, případně s oddělením marketingu a dohodnout 

se na možnostech reklamního plnění.
– Realizovat Váš projekt.
– Poskytnout vzájemně dohodnuté materiály za účelem dalšího šíření a propagace (fotografie, článek,…), vrátit zapůj-

čené propagační materiály.

Harmonogram

1. kolo žádostí 1. 1.–31. 3. Vyhodnocení do 15. 4.
2. kolo žádostí 1. 4.–30. 6. Vyhodnocení do 15. 7.
3. kolo žádostí 1. 7.–30. 9. Vyhodnocení do 15. 10.
4. kolo žádostí 1. 10.–31. 12. Vyhodnocení do 15. 1.

Případné dotazy můžete směřovat na adresu sponzoring@czechoslovakgroup.cz.

Děkujeme za Vaši práci!
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1  Sponzoring pro zaměstnance se vztahuje i na zaměstnance společnosti Kovosvit MAS, nevztahuje se na zaměstnance společnos-
ti TATRA Trucks, která má obdobný program.

2  Žádost na stejný projekt nesmí účelně podávat více zaměstnanců. Limit pro opakované podání žádosti se týká také zaslání stej-
né  žádosti podané jiným zaměstnancem.


