Tisková zpráva
Na Večeru s Českou kvalitou byly oceněny další kvalitní
výrobky a služby
Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita dnes
oznámily udělení dalších ocenění vynikajícím výrobkům a službám v Programu
Česká kvalita.
Praha, 8. listopadu 2005 - Dnes bylo na slavnostním Večeru s Českou kvalitou v Národním
domě na Vinohradech oceněno dalších 16 špičkových výrobků a služeb značkami kvality
v Programu Česká kvalita.
Slavnostní večer se uskutečnil při příležitosti celonárodního programu "Listopad - Měsíc
kvality v ČR " a "Evropského týdne kvality". Za přítomnosti předsedy Senátu PČR
Dr. Přemysla Sobotky a dalších významných hostů z ČR i ze zahraničí byla předána
následující ocenění:
Značka ekologicky šetrný výrobek
MERCI, s.r.o. – laboratorní a zdravotnický nábytek
VIESSMANN, s.r.o. – plynový kondenzační kotel VITODENS 200
PROMA REHA, s.r.o. - zdravotnický nábytek a vybavení
Značka ESČ
LUCIS, s.r.o. – závěsné svítidlo ATRIA
KOPOS Kolín, a.s. – výroba elektroinstalačního úložního materiálu
Značka Kvalitní a bezpečná montáž
RELEKT, s.r.o. – vnitřní rozvody budov
Značka Metro Quality
Beskydské uzeniny, a.s. – MQ uzená masa
Žampionárna IP, a.s. – žampiony zahradní, balení 2 kg
Značka OOPP
Sdružení podnikatelů registrované ochrannou známkou SILVAJAGD – gumové holínky
Značka Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „Žirafa“
D.P.K., s.r.o. – Kolekce dětské obuvi pro nejmenší děti ve velikostní skupině 0 a 1
Marie Bedřichová – Šitbořice – dětská kotníčková obuv pro děti ve věku 2-5 let

Značka QZ – Zaručená kvalita
TIBA, a.s. – tkanina Galyo z přírodního vlákna TENCEL MICRO
Značka Czech Made – kategorie výrobky
Ivo Solnař – FEDOG – papírová souprava pro individuální úklid psích exkrementů pro
jedno použití
Termosondy Kladno, spol. s r.o. – teplotní sonda řady TERM a řady POLTERM
Značka Czech Made – kategorie služby
FotoStar, s.r.o. – velkolaboratoř v oblasti fotografie
Kappenberger+Braun, Elektro-Technik, spol. s r.o. – projektování a montáž elektro

"Jsme rádi, že se rozšiřuje sortiment výrobků a služeb, u kterých si může být spotřebitel
jistý jejich kvalitou," říká Ing. Robert Szurman, náměstek ministra průmyslu a obchodu
a předseda Rady ČR pro jakost. "Věřím, že Program Česká kvalita bude stále více
využíván i našimi podnikateli jako efektivní cesta, s jejíž pomocí mohou přesvědčit
zákazníky o kvalitě své produkce".
Všechny firmy, které ocenění obdržely, musely splnit náročné požadavky Programu Česká
kvalita. Kvalita každého výrobku i služby byla podrobena zkoumání nezávislé zkušebny,
která musela beze zbytku potvrdit dodržení všech sledovaných parametrů. Organizace,
která značku udělila, bude nyní průběžně kontrolovat nejen dodržování kvalitativních
parametrů, ale i spokojenost zákazníků s oceněným produktem. V případě problémů
s kvalitou či nespokojeností zákazníků může být oceněná firma pokutována a značka může
být odebrána.
Oficiální část večera doprovodily rokenrolové melodie v podání Yvonne Přenosilové, Pavla
Sedláčka, skupiny Lokomotiva (P. Vondráček + V. Fiala) a skupiny Rebelové Rock´n Rollu
– (Daniela Šinkorová, Roman Vojtek, Hynek Svrček, Jan Urban).
Spolu s vystupujícími umělci přišly oceněným firmám blahopřát i Heidi Janků, Marcela
Březinová, Stanislav Hložek, Štěpánka Duchková, Pavla Charvátová, Michaela Dolinová
a Hana Křížková.
O významu, který je těmto oceněním přikládán, svědčí i účast předsedy Senátu PČR Dr.
Přemysla Sobotky, vedoucího Úřadu vlády ČR Dr. Ivana Přikryla, zástupců Poslanecké
sněmovny PČR Ing. Františka Beneše, Mgr. Anny Čurdové, Bc. Oldřicha Němce a dalších
VIP hostů.
Výtěžek tomboly, kterou za přispění sponzorů připravili organizátoři večera, byl věnován
nadačnímu projektu Srdce na dlani.
Večer s Českou kvalitou je jednou ze stěžejních akcí celonárodního programu Listopad Měsíc kvality v ČR a Evropského týdne kvality. Tyto akce jsou pořádány v rámci Národní
politiky podpory jakosti, která zaštiťuje všechny aktivity směřující k poskytování
kvalitnějších výrobků a služeb, ale i k prosazování kvality ve veřejném sektoru a všech
oblastech života.
Více informací na www.npj.cz a www.ceskakvalita.cz
Další informace:
Tomáš Kouřil, tel.: 603-436 839, mail: kouril@aidya.cz

Informace o Programu Česká kvalita
Program Česká kvalita přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26.
června 2002. Cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit
důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování
kvality výrobků nebo služeb třetí stranou (akreditovanou zkušebnou), a vyloučit značky bez
vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele pouze zavádějící. Jedním
z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je
rovněž ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování
stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Značky přijaté do programu mají právo
používat spolu se svým logem i logo Programu Česká kvalita, které se tak stane pro
spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.
Cíle programu Česká kvalita
- Zlepšit informovanost spotřebitelů o značkách kvality na českém trhu
Poskytnout spotřebitelům návod, jak nakupovat s minimálním rizikem kvalitní výrobky a
služby. Dát spotřebitelům jasné vodítko k výběru, navíc garantované vládou ČR.
- Podpořit domácí firmy, které dávají přednost kvalitní produkci
Umožnit i menším a středním firmám s kvalitní produkcí proniknout na trh. Umožnit těmto
firmám využití loga Programu Česká kvalita jako náhrady za nákladné
a časově náročné zavedení vlastní obchodní značky.
- Zavést jednotný systém důvěryhodných značek
Odlišit značky podložené nezávislým ověřováním a pravidelnými kontrolami od „falešných“
značek, které nic nevyjadřují a pouze matou spotřebitele. Přísné zásady programu toto
odlišení zaručují.
- Zlepšit šance českých firem v zahraničí
Značky kvality mají v zahraničí mnohem větší prestiž, než u nás. Získání značky kvality s
vládní garancí je dobrým doporučením pro úspěch na zahraničním trhu.
Program Česká kvalita garantuje spotřebitelům:
•

Výrobek (služba) je kvalitní

•

Kvalitu ověřila nezávislá zkušebna - Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za
kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.

•

Kvalita je průběžně kontrolována - Dodržování kvality je kontrolováno. V případě
porušení pravidel je značka odebrána.

•

Je ověřována spokojenost zákazníků s výrobkem či službou - Zákazníci jsou
dotazováni, jak jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci
nespokojeni, je značka odebrána.

•

Program Česká kvalita je garantován vládou ČR - Program byl přijat usnesením
Vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze
zástupců spotřebitelských organizací, Hospodářské komory ČR, státních orgánů,
Rady ČR pro jakost a České společnosti pro jakost.

Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR
vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.

Program Česká kvalita však není jen vodítkem pro spotřebitele. Podnikatelům dává
možnost, aby poskytli svým zákazníkům objektivní záruku kvality a odlišili se od
konkurence. Obzvláště pro nové a menší firmy může být cestou k proniknutí na nové trhy
bez nákladné reklamy.
Záruky objektivity programu Česká kvalita
Garantem objektivity, nezávislosti a nestrannosti systému je Řídící výbor. Jeho členy jsou
zástupci státních orgánů (9 členů), spotřebitelských organizací (3), správců značek (2),
Rady ČR pro jakost (1) a České společnosti pro jakost (1).
V jeho čele stojí prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentka
Hospodářské komory ČR Ing. Helena Pískovská.

Značky v Programu Česká kvalita
K 1. 11. 2005 byly v Programu Česká kvalita zaregistrovány značky:
Podporované zaměstnávání (služba splňující standardy PZ), Kvalitní a bezpečná a
montáž (montáž elektrických zařízení), EŠV (ekologicky šetrné výrobky), ČSN Test
(výrobek splňuje podmínky ČSN), Czech Made (kvalitní zboží a služby), ESČ (bezpečné
elektrické spotřebiče), QZ – zaručená kvalita (kvalitní textil a služby prádelen a čistíren),
Žirafa (kvalitní boty pro děti), Pyramida bezpečnosti (posouzení kvality zámků a
zabezpečovacích zařízení), CG (kvalitní výrobky pro plynárenství), Pečeť jakosti (služba
ověřující kvalitu ojetých vozů), Program kvality Tesco (kvalitní výrobky prodávané
v supermarketech Tesco), OOPP (kvalitní osobní ochranné pracovní pomůcky),
Certifikovaný e-obchod (kvalitní internetové obchody), Metro Quality (kvalitní produkty
pro hotely, restaurace a catering v síti Makro) a Program kvality Carrefour (kvalitní
potraviny prodávané v síti Carrefour).
Program Česká kvalita vychází ve svých zásadách z obdobného jednotného systému
značek kvality, který v SRN úspěšně funguje již desítky let.

