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• Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb
podporovaný vládou České republiky

• Více informací: https://www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita/

• Podpora propagace Programu: 

digitální marketing: sociální sítě MPO, BusinessInfo, 

Národní portál RK ČR

televizní propagace: Toulky Českem budoucnosti (ČT1)

Českou kvalitu nenahradíš (CNN Prima News)

eventy: Den s Českou kvalitou

• finanční podpora z rozpočtu RK ČR ve výši cca 3 mil. Kč

NÁRODNÍ PROGRAM ČESKÁ KVALITA

https://www.narodniportal.cz/program-ceska-kvalita/


• Cílem Portálu je informovat podniky, 

neziskové organizace, orgány veřejné správy i 

širokou veřejnost o novinkách z oblasti řízení 

kvality a společenské odpovědnosti a 

aktivitách státních orgánů a dalších 

zainteresovaných aktérů, kteří aktivně 

přispívají k rozvoji oblasti kvality a 

společenské odpovědnosti organizací v ČR

• Více informací: https://www.narodniportal.cz/

OFICIÁLNÍ PORTÁL RADY KVALITY ČR

https://www.narodniportal.cz/


• Speciál úspěšného pořadu České televize Toulavá kamera

• Více informací o pořadu:

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-
toulky-ceskem-budoucnosti/

• Premiéra II. řady tohoto speciálu proběhla 13. října 2022

• V letošním roce je tento speciál věnovaný:

hudební průmysl, 

módní průmysl, 

sklářský průmysl,

automobilový průmysl, 

filmový průmysl, 

energetika

chovatelství a pěstitelství.

TOULKY ČESKEM BUDOUCNOSTI

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/


ČESKOU KVALITU NENAHRADÍŠ
• Úspěšný pořad CNN Prima News

• V současné době se připravuje - rozpočet cca 1,8 mil. Kč

• Více informací o pořadu: https://cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-
nenahradis

• V předběžném návrhu je mj. počítáno:

s 10 díly in situ - natočené video u držitelů značek + archiv

2x online videopořad 10 - 20 min + archiv

rubrika s články zahrnující natočená videa + exkluzivní branding
rubriky

podpora na FB, LinkedIn, bannerová reklama

interview PLUS + archiv, PR článek

rozhovor - Nový den + článek, sestřih - To nejlepší z Nového dne

videospot - cílení na pořady na webu iPrima

https://cnn.iprima.cz/ceskou-kvalitu-nenahradis


PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ROK 2023

Úkoly z 80. zasedání Rady kvality ČR - září 2022 

• Příručka určená pro správce a držitele značek v 

Národním programu Česká kvalita - pro využití 

marketingových aktivit

• Plán marketingových aktivit: sladění aktivit MPO, ČSJ, 

Rady kvality ČR a správců, příp. držitelů značek s cílem 

efektivně využít podporu Národního programu Česká 

kvalita



NÁRODNÍ CENY ČR ZA ROK 2021

• Slavnostní předání Národních cen ČR za 
rok 2021 proběhlo dne 31. května 2022 
ve Skleněném sále na půdě MPO

• Bylo uděleno 20 cen, z toho:

7 zlatých,  
6 stříbrných, 
4 bronzové, 
vyhlášení byli také 

3 absolutní vítězové 





NÁRODNÍ CENY ČR NA ROK 2022
• Vyhlášeny dne 31. května 2022

• Přihlášeno 47 soutěžících, z toho: 

24 Národních cen ČR za kvalitu a CSR

23 Národních cen za kvalitu v rodinném podnikání 

• V současné době probíhá hodnocení in situ

8. - 9. 11. 2022 potvrzení výsledků JURY

23. 11. 2022 slavnostní předání ocenění 

ve Skleněném sále na půdě MPO 



Kalibrační setkání hodnotitelů a absolventů kurzu 
Hodnotitel Modelu EFQM - pořádalo ČSJ 28. června 2022
• Program: 

• Profesní rozvoj hodnotitele a podmínky pro udržení kvalifikace

• Mýty a tabu při hodnocení

• Využití minitýmů při realizaci sebehodnocení / při přípravě na externí hodnocení

• Kalibrační WS

• Programem účastníky provedla lektorka Dana Fišerová a nejzkušenější hodnotitelé a konzultanti 
Modelu EFQM, Milan Trčka (minitýmy) a Vladimír Braun (kalibrace), kteří kromě Národní ceny 
kvality ČR hodnotili/hodnotí i v Globální ceně EFQM

• Program byl doplněn Štěpánem Kmoníčkem, dlouholetým hodnotitelem, o informaci týkající se 
organizace Národních cen ČR 2022

• Kalibrační workshop proběhl s využitím AssessBase a vyžadoval domácí přípravu ze strany 
hodnotitelů



PROBLEMATIKA CSR

• Platforma zainteresovaných stran CSR - více jak 70 členů z 

řad podnikatelů, organizací, zástupců podnikatelských 

reprezentací a vzdělávacích institucí

• Newsletter kvality a CSR - nové číslo vyjde v listopadu 2022 

a bude věnovaný programu Listopad - Měsíc kvality

• 6. ročník Národní konference kvality a CSR  



CENY HEJTMANA ZA CSR

• JČK - 3. ročník, vyhlášení vítězů - říjen 2022 - 29 subjektů

• ULK - 6. ročník, vyhlášení vítězů - prosinec 2022 - 41 subjektů

• MSK - 13. ročník, vyhlášení vítězů 2. 11. 2022 - 25 subjektů

• OLK - 2. ročník, vyhlášení vítězů - listopad 2022 - 19 subjektů 

• Dle usnesení 80. zasedání Rady kvality ČR je v plánu 

začátkem příštího roku online setkání všech krajů s 

cílem rozšířit počet účastnících se krajů v dalších letech



ODBORNÉ AKCE RADY KVALITY ČR

• Dne 25. 8. 2022 a 17.10.2022 per rollam a dne 

21.9. 2022 na 80. zasedání Rady kvality ČR byla 

schválena podpora 33 projektů v celkové 

výši cca 2,5 mil. Kč

• Nájem, technika:   11 projektů

• Propagace:             5 projektů

• Publikace:               9 projektů

• Studie, analýzy:     6 projektů



AKCE K PROGRAMU LISTOPAD – MĚSÍC KVALITY

12. 10. 2022 - Den s Českou kvalitou

18. - 19. 10. 2022 - XXIX. Celostátní odborná konference revizních a 
odborných techniků zdvihacích zařízení

7. - 8. 11. 2022 – Dny kvality 2022 – konference pro systémy 
managementu

10. 11. 2022 - Diskuzní fórum - ZIZ

23. 11. 2022 – Slavnostní předání Národních cen ČR za rok 2022

23. 11. 2022 - Kulatý stůl pro auditory Integrovaných systémů 
managementu

23. - 25. 11. 2022 - TOP CLASS pro všechny

16. 12. 2022 – Setkání lektorů



DĚKUJI ZA POZORNOST!
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