TISKOVÁ ZPRÁVA
Jubilejní 5. ročník akce "Listopad - Měsíc kvality v ČR" skončil
Rada České republiky pro jakost dnes oznámila úspěšné ukončení celonárodní
akce "Listopad - měsíc kvality v ČR". Jubilejní 5. ročník "Měsíce kvality" opět prokázal
vzrůstající význam kvality ve všech oblastech podnikání, veřejné správy, sociálních
služeb, zdravotnictví i dalších oborech.

Praha, 29. listopadu 2005 – Rada České republiky pro jakost jako nejvyšší orgán
Národní politiky podpory jakosti a vyhlašovatel "Měsíce kvality" dnes oznámila
výsledky celonárodního programu "Listopad - měsíc kvality v ČR".
I ve svém jubilejním 5. ročníku potvrdil "Měsíc kvality" svou významnou roli, kterou
sehrává jako nástroj pro předávání zkušeností a znalostí mezi odborníky, podnikateli,
pedagogy i studenty z České republiky a významnými hosty z řady evropských zemí.
V rámci Listopadu - Měsíce kvality v ČR se uskutečnilo více než 40 akcí
(konferencí, školení a seminářů), v řadě případů se zahraniční účastí. Svým rozsahem
je tak "Měsíc kvality" unikátní i v evropském měřítku.
"Často si ani neuvědomujeme, kde všude nás kvalita oslovuje," říká Ing. Pavel
Maštálka, místopředseda Rady ČR pro jakost. "Národní politika podpory jakosti neřeší
jen kvalitu výrobků a komerčních služeb, ale také kvalitu veřejné správy, zdravotnictví
či školství. Programy zlepšující kvalitu byly již implantovány v policii, v armádě,
v oblasti sociálních služeb a neustále přibývají další oblasti, ve kterých tato
problematika získává na významu".
Nejvýznamnější akce "Listopadu - měsíce kvality v ČR", byly soustředěny do
"Evropského týdne kvality" (EQW), který je slaven ve všech evropských zemích. V jeho
rámci byla v Praze uspořádána Mezinárodní konference s mottem "Kvalita
a inovace - cesta k udržitelnému rozvoji". Již tradiční společenskou akcí je "Večer
s Českou kvalitou" a vyvrcholením EQW pak "Slavnostní večer ve Španělském sále
Pražského hradu". Na tomto Slavnostním večeru bylo předáno i nejvýznamnější
ocenění za management kvality - Národní cena ČR za jakost. Z rukou premiéra Jiřího
Paroubka ji převzali zástupci společnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Oceněnými finalisty v programu Národní ceny ČR za jakost se staly společnosti MERO
ČR, a.s. a IFE-CR, a.s.
Velká část programů Národní politiky podpory jakosti je určena zlepšování kvality
výrobků a veřejných i komerčních služeb pro spotřebitele. Na tom, jaký důraz na kvalitu
budou ve svém životě klást, záleží i úspěšnost programů NPJ. Proto se aktivity
"Měsíce kvality" zaměřují i na nejmladší generaci.

V letošním roce již popáté byla uspořádána soutěž "Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu".
Studenti středních a vysokých škol změřili své síly ve znalostní soutěži, pro žáky
základních škol byla připravena výtvarně - slovesná část. Účast téměř 800 soutěžících
a kvalita zaslaných prací organizátory velmi mile překvapila. Potěšující je, že stále více
dětí upřednostňuje ve svých pracích kvalitu vztahů a života, namísto dříve často
uváděného značkového oblečení či elektroniky.
V letošním roce byl založen Klub Národní ceny ČR za jakost (Klub NQA), jehož
členy se mohou stát vítězové ceny nebo ocenění finalisté. Cílem existence Klubu NQA
je nejen vzájemná výměna zkušeností, ale i šíření myšlenek programu Národní ceny
ČR za jakost a v neposlední řadě i sdílení dobré praxe dalším organizacím.
V současné době má Klub NQA 28 členů.
V těchto dnech se dokončuje příprava Národního programu podpory kvality na rok
2006. Opět soustředí aktivity desítek ministerstev, veřejně prospěšných a neziskových
organizací, institucí, organizací veřejné správy a řady dalších subjektů, které spojuje
jeden cíl - vnést více kvality do všech oborů lidské činnosti a v konečném důsledku tak
přispět k vyšší konkurenceschopnosti firem, efektivnější správě země a vyšší kvalitě
života občanů.
"V průzkumech veřejného mínění nebývá kvalita mezi problémy, které občany
trápí nejvíce. Ale je-li zde nezaměstnanost, tak ta přece souvisí s kvalitou řízení firem a
s jejich konkurenceschopností. Je-li zde kriminalita, tak ta souvisí s kvalitou práce
policie, ale třeba i s kvalitou sociálních programů a vzdělávání. A i když slovo "kvalita"
nevídáme na prvních stránkách deníků a neslýcháme z rozhlasu či z televize, přesto je
kvalita velmi často prvním krokem k řešení problémů, které trápí naše občany," dodává
Ing. Pavel Ryšánek, vedoucí Národního informačního střediska pro podporu jakosti.

Více informací na www.npj.cz

