TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 18. dubna 2006 - Rada České republiky pro jakost a společnost CERT
Kladno dnes seznámily veřejnost s programem a cíly celostátní konference
ENVIRO 2006, která se koná ve dnech 20.- 21. dubna v Kladně.
Konference ENVIRO patří již šestým rokem k nejvýznamnějším akcím na téma
ekologie a kvality pořádaným na území ČR. Šestiletá tradice pořádání konference
zavazuje organizátory, aby věnovali pozornost vždy aktuálním požadavkům
potenciálních účastníků konference jak z podnikatelské sféry, tak i z veřejné správy a
dalších oblastí. Proto je program konference každým rokem přizpůsoben aktuálním
problémům a informacím, které na českém trhu chybí. V letošním roce je to především
oblast dokladování kvality výrobků a šetrnosti výrobního procesu k životnímu prostředí.
Nedostatky v této oblasti jsou stále častější příčinou neúspěchů českých firem na
trzích EU.
„Často se setkáváme s tím, že podnikatelské subjekty mají sice velmi vytříbené a
konkurenceschopné produktové portfolio, ale nejsou schopny prokázat se svým
zahraničním partnerům jakýmkoliv uznatelným dokumentem o kvalitě,“ říká Pavel
Charvát, jednatel poradenské společnosti CERT Kladno.
Zásadní problém, který firmám brání vyhovět požadavkům na dokladování kvality a
environmentální šetrnosti výrobků, většinou spočívá v nedostatku kvalitních informací.
Normy jakosti se u nás i v EU vyvíjejí velmi dynamicky. Navíc jsou nároky v
jednotlivých členských zemích EU rozdílné. Proto neustále vzrůstá význam informací
poskytovaných poradenskými firmami a také specializovanými konferencemi, mezi
které patří i ENVIRO.
"Témata kvality, certifikací a ochrany životního prostředí jsou stála více provázána jak
mezi sebou, tak i s ostatními obory", říká Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., výkonný
místopředseda Rady ČR pro jakost. "Proto v rámci Národní politiky podpory jakosti
podporujeme aktivity, které tyto problémy řeší komplexně. A konference ENVIRO
taková řešení nabízí.“
Mottem konference ENVIRO 2006 je "Integrované systémy řízení - cesta k
minimalizaci rizik v podnikání". Nedostatek informací v oblasti ochrany životního
prostředí či povinných certifikací může vést nejen k vysokým hospodářským ztrátám,
ale i k tvrdým sankcím ze strany orgánů státu či EU, které mohou v extrémním případě
ohrozit samotnou existenci organizace. Je zřejmé, že takovým situacím je lépe
předcházet. Proto budou v letošním ročníku diskutována i taková témata, jako
zkušenosti s implementací požadavků revidované normy EN ISO 14001, kvalita řízení,
řízení rizik a pod.
Motivací k účasti na konferenci však nejsou pouze hrozby sankcí či ztrát z
ekologických havárií. Vyhledávání kvalitních a ekologicky šetrných výrobků, které je v
původních zemích "patnáctky" již naprostou samozřejmostí, pomalu zapouští své
kořeny i u nás. Spotřebitelé si začínají uvědomovat, že cena není jediným parametrem,

který by měl rozhodovat o nákupu zboží. I když odpovědnost k životnímu prostředí u
nás ještě není prioritou, na kvalitu se dívá stále více zákazníků. Tím vznikají i nové
nároky na výrobce, aby kvalitu zboží dokládali - pokud možno nezávislými - certifikáty
kvality. Tato tendence je - po řadě skandálů z podzimu loňského roku - nejsilnější u
potravin. I proto je celá jedna sekce konference věnovaná právě bezpečnosti a kvalitě
potravin, zejména nové normě ISO 22000:2005.
"Spotřebitel na trhu hledá kvalitní výrobky, ale v řadě případů je neumí rozpoznat.
Často to ani není - bez využití laboratoří a zkušeben - možné", říká Ing. Pavel
Ryšánek, ředitel České společnosti pro jakost. "Nezávislé certifikáty a značky kvality na
výrobcích jsou tak mnohdy jediným vodítkem, na které se může spotřebitel při výběru
spolehnout.“
Důležitou součástí ENVIRO je i konference Poradenství 2006. Účastníkům by měla
zprostředkovat aktuální poznatky o vývoji poradenství v tuzemsku i ve světě a
informovat je o účinné podpoře profesionalizace poradenství formou mezinárodní
certifikace CMC.
„Chtěli bychom představit poradenství jako metodu zkvalitňování všeobecných praktik
v podnikatelském i veřejném sektoru a především jako profesi, která chce dosáhnout
vysoké kvality u poskytovaných služeb při zachování etických principů,“ dodává Pavel
Charvát.
Dokladem významu konference je i fakt, že se koná pod záštitou ministra životního
prostředí Libora Ambrozka, hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, předsedy
Rady ČR pro jakost Roberta Szurmana, prezidenta HK ČR Jaromíra Drábka a
primátora Statutárního města Kladna Dana Jiránka.
Díky tradici a dobrému ohlasu v ČR i v zahraničí přivítá letošní Enviro i řadu
významných zahraničních hostů. O zkušenostech ze svých zemí bude účastníky
informovat např. Peter Sorensen, předseda ICMCI - Mezinárodního sdružení
podnikových poradců, nebo Janko Arah, executive committe FEACO - Evropského
sdružení národních poradenských asociací.
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