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Národní ceny za kvalitu a CSR 2020

Kategorie Digitální stát, Byznys, Chytré inovace  

účast organizací: NCK program START PLUS                         4

NCK program EXCELENCE                        10

NC za CSR                                                   15

NC za kvalitu v rodinném podnikání     42

CELKEM                                                      71
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Národní ceny za kvalitu a CSR 2020
slavnostní předání 19.5. proběhlo ve Skleněném sále na MPO formou studia za 
bezpečnostních podmínek povolených hlavní hygieničkou ve formátu                                     
1 přebírající +1 předávající  (https://www.youtube.com/watch?v=XeidtaN9B4o)

za účasti pana ministra Karla Havlíčka a paní předsedkyně RK ČR Silvany Jirotkové 
předáno 28 ocenění (9 zlato, 8 stříbro, 8 bronz, 3 absolutní vítězové)

Seznam oceněných : https://www.narodniportal.cz/narodni-ceny-kvality-2020-uz-znaji-
viteze/

cca 500 sledujících online přenos

https://www.youtube.com/watch?v=XeidtaN9B4o
https://www.narodniportal.cz/narodni-ceny-kvality-2020-uz-znaji-viteze/
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Národní ceny za kvalitu a CSR 2021

Vyhlášení nového ročníku proběhlo začátkem května – viz projev předsedkyně RK: 
https://www.youtube.com/watch?v=-YfEm70izx0

implementace nového modelu EFQM 2020 – Programy Excelence a Start - nová 
dokumentace, vyplňování podkladových zpráv přes licencovaný vstup do AssessBase

formuláře podkladových zpráv pro NC za CSR a CAF zachovány

další informace na www.narodniportal.cz

přihlášky prodlouženy do 25.6. (s výjimkou rodinného podnikání – 15.8.)

https://www.youtube.com/watch?v=-YfEm70izx0
http://www.narodniportal.cz/
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Harmonogram NC 2021

Proces Zodpovědnost Termín (do)

1.
Vyhlášení nového ročníku
Zveřejnění podmínek soutěže

Předseda RK ČR 30. dubna 2021

2.
Zveřejnění dokumentace pro účastníky všech programů (Statuty, 
Pokyny pro účastníky)

MPO 30. dubna 2021

3. Uzávěrka přihlášek, schválení účasti MPO 25. června 2021

4. Smlouva o spolupráci při hodnocení NCK MPO/účastník 9. července 2021

5.
Rozeslání účastníkům "Přípravy podkladové/sebehodnotící zprávy" 
a licencovaného vstupu do Assess base (EXCELENCE A START) nebo 
formuláře (CSR a CAF)

MPO 9. července 2021

6. Sestavení hodnotitelských týmů MPO 23. července 2021

7. Zpracování Podkladové zprávy účastník 31. července 2021

8.
Zaslání dokumentace programů hodnotitelům (hodnotitelé 
EXCELENCE a START  mají k dispozici od 19. července v Assess Base)

MPO 19. - 31. července 2021

9. Hodnocení na místě organizace účastníka. Hodnotitelé od 1. srpna do 15. října 2021

10. Jmenování JURY RK ČR 15. října 2021

11. Zpracování Zprávy hodnotitele Hodnotitelé 22. října 2021

12. Závěrečné vyhodnocení – JURY RK ČR 29. říjen 2021

13. Slavnostní předávání ocenění MPO/účastník listopad 2021
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Další aktivity MPO v oblasti CSR

❖ Semináře s hodnotiteli NCK a NC za CSR – srpen 2021

❖ Národní konference CSR a kvality  - 5. ročník

(21.10. v sále AVI v Pařížské ul., Praha)

❖ Newsletter CSR - příspěvky vítězů NC za CSR

- příběhy dobré praxe členů platformy CSR

- sběr příspěvků – do 15.8.

- očekávané vydání newsletteru – září 2021

❖ Aktualizace národního portálu se speciálním prostorem pro CSR

(https://www.narodniportal.cz/spolecenska-odpovednost-organizaci/)

https://www.narodniportal.cz/spolecenska-odpovednost-organizaci/
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Děkuji za pozornost


