TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze dne 28. 11. 2017

Slavnostní předávání Národní cen České republiky za společenskou odpovědnost
a udržitelný rozvoj a Národní ceny kvality České republiky

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček dnes na tiskové konferenci přivítal vítěze a oceněné organizace
Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, Národní ceny kvality České republiky
a vyhlásil první ročník ocenění Medaile ministra průmyslu a obchodu.
Tisková konference, která předcházela předávání cen, se zúčastnil také státní tajemník Ministerstva průmyslu
a obchodu a předseda Rady kvality České republiky Robert Szurman, předsedkyně předsednictva
České společnosti pro jakost Elena Stibůrková a předsedkyně představenstva Sdružení pro oceňování kvality
Alena Plášková a zástupci vítězných organizací.
Ocenění ministerstva průmyslu a obchodu získali Stanislav Bříza, Jiří Cieńciała, Stanislav Kázecký
a Miroslav Václavík.
„Tímto oceněním chceme motivovat firmy k jejich rozvoji a především ocenit výjimečné osobnosti
za zásluhy, celoživotní práci a významný přínos v oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje. Věřím, že dnešní
předání Medaile ministra průmyslu a obchodu je tím nejlepším vykročením k budování tradice, kterou
by udílení medaile mělo být,“ uvedl ministr Havlíček.
Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – vítěz (veřejný sektor) získaly organizace
Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, Městský úřad Třinec a podnikatelský
sektor společnost Zámeček Petrovice, a.s.
Národní cenu kvality ČR – program EXCELENCE zvítězily v kategorii veřejný sektor Úřad městské části
Praha 13 a v kategorii podnikatelský sektor Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. V programu CAF
vyhrálo Statutární město Prostějov.
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„Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených
subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu
řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci státní
tajemník Szurman.
Slavnostní předávání Národních cen se uskuteční dnes od 19 hodin ve Španělském sále Pražského hradu.
Záštitu akci udělili prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan
Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
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