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Oficiální portál Rady kvality ČR

Ocenění za kvalitu a společenskou odpovědnost
www.narodniportal.cz/narodni-a-krajske-ceny/

Slavnostní předání ocenění Národních cen ČR za kvalitu, Národní
ceny ČR za CSR a Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání 2020
– 19.5.2021 (MPO)
www.narodniportal.cz/narodni-ceny-kvality-2020-uz-znaji-viteze/
V roce 2021 přechod na nový model EFQM, změny zejména v
kategoriích START a EXCELENCE, vykazování přes platformu ACCESS
BASE
Slavnostní předání ocenění Národních cen kvality a CSR 2021 –
24.11.2021 (Pražský hrad)
Ceny hejtmana za CSR 2021 – Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Podpora Programu Česká kvalita v roce 2021
Program je součástí Národní politiky kvality.
22 značek kvality: Dětské hračky a hřiště, stavební výrobky, nábytek,
obuv, práce zdravotně postižených, sociální služby, veřejně
prospěšné organizace, obchody vč. E-Commerce
www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita/
TV pořady
Toulky Českem budoucnosti – ČT1
www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskembudoucnosti/dily/
Českou kvalitu nenahradíš – CNN Prima News
Prostor k propagaci Programu na CNN Prima News
cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-nenahradis
Den s Českou kvalitou – 3.11.2021 (MPO)

Projekty odborných sekcí Rady kvality 2021
Konference, semináře, kulaté stoly
Publikace, propagace
Studie, průzkum
Hodnocení

28
7
11
2

Celkem

48

Konference, semináře, kulaté stoly, workshopy
Obchod s potravinami v době covidové – a jak dál?
Snižování uhlíkové stopy při výrobě a prodeji potravin
Roadshow AHR ČR
Význam bezpečnosti dat pro rozvoj digitálních služeb
Nutriční značení
Kvalita rodinného podnikání jako jeho nefinanční hodnota
Tlaková zařízení 21 - Pressure 21
Desatero pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť
Konference KVALITA – QUALITY
60. Konference Českého kalibračního sdružení

Publikace a studie
Chytrá měřidla a spotřebitel
Význam bezpečnosti dat pro rozvoj digitálních služeb
Trvale udržitelná výroba potravin a nákupní chování
spotřebitelů
Potenciál značky QZ – Zaručená kvalita v textilním sektoru
Desatero pro výběr kvalitní potraviny
Hoaxy o potravinách a výživě
Projekt Tlaková zařízení 21 - Pressure 21

Program Listopad – Měsíc kvality
21.10. 5. ročník Národní konference kvality a CSR – AVI, Pařížská ul.4,
Praha 1
3.11. Den s Českou kvalitou – Skleněný sál, Na Františku 32, MPO
24.11. Slavnostní předání NCK a NC za CSR – Španělský sál, Pražský hrad
Další akce v listopadu s podporou RK:
2.11 Diskuzní fórum – bezpečná práce se zdroji IZ a zářiči.
4.11 Certifikace nezávislých prodejen a udílení značky Tradiční český obchod –
8.-9.11 Certifikováno Seminář „Vodoměry a měřidla tepla“
Konference "S blockchainem ke kvalitě„ 9.11.
V. ročník konference MV ČR "Moderní veřejná správa" – 9.-10.11. Olomouc
Konference „Obchodník a platba (Digitalizace obchodu)“ – 25. 11. Praha MPO
Kulatý stůl „Udržitelná spotřeba při nákupu potravin“ - 24.
Odborný seminář „TOP CLASS pro všechny“ - 10.ročník – 24.-26.11.
Den podnikatelů – 25.11. AMSP
Konference „Nové nástroje ochrany práv spotřebitelů na energetickém trhu“ 11/2021
15. konference AHR ČR 2.-3.12.

Problematika CSR
Dne 24.6.2021 proběhla formou videokonference schůzka
Platformy zainteresovaných stran CSR. Jednání se zúčastnilo
cca 50 zástupců členů Platformy CSR, Rady kvality ČR, odborné
sekce Rady kvality „Kvalita a udržitelný rozvoj“, MPO a dalších
rezortů. Statut a Přihláška jsou k dispozici na webu:
www.narodniportal.cz/spolecenska-odpovednost-organizaci/
Koncem září 2021 bylo vydáno nové číslo Newsletteru CSR
obsahující jak zprávy z MPO, tak i články držitelů ocenění v
oblasti kvality a společenské odpovědnosti a již tradičně
aktuální příběhy dobré praxe z organizací.
www.narodniportal.cz/newsletter-csr-zari-2021/

Program OBCHŮDEK 2021+
www.obchudek2021plus.cz
Program je zaměřen na dotační podporu následujících provozních nákladů/výdajů
prodejen v nejmenších obcích ČR kde se nachází maximálně jedna prodejna se
smíšeným zbožím:

❑
❑
❑
❑

Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
Poplatky za telefony či internet
Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za
jednotlivé uskutečněné transakce)

Rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy, se považuje období je od 1.
ledna 2021 do 31. 10. 2021.
Výše podpory pro Kraj činí maximálně 3 mil. Kč za rozhodné období. Kraj může
rozpočet programu navýšit z vlastních zdrojů.
Příjem žádostí krajů probíhá od 4. 8. 2021 do 29. 10. 2021. Podání žádosti i její
hodnocení probíhá v systému AIS MPO (https://ais.mpo.cz/AIS) – dosud využilo 8 krajů.
Kraj podá v rámci této výzvy žádost o platbu kdykoliv do 30.4.2022.

www.ceskoplatikartou.cz
V roce 2019 MPO iniciovalo založení pracovní skupiny zaměřenou
na rozvoj bezhotovostních plateb, které se účastní zástupci kartových
schémat, poskytovatelů bezhotovostních platebních terminálů,
bankovního sektoru, ale také zástupci podnikatelské veřejnosti či
zástupci obecních a městských spolků.
Z této iniciativy vznikl celoevropsky unikátní projekt, který poskytuje
možnost podnikatelům (či veřejným institucím) vyzkoušet si na
minimálně 6 měsíců platební terminál/bránu zdarma.
Žádné poplatky za pořízení terminálu ani transakční poplatky.
Po uplynutí bezplatného období je možné terminál bezplatně vrátit,
nebo pokračovat za tržních podmínek.
Celkem v rámci projektu již rozděleno 11 tis. platebních terminálů.
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Udržet financování aktivit Rady kvality ČR
Podpora kvality a CSR (Národní ceny ČR, analýzy, studie,
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Děkuji za pozornost

