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Národní politika kvality ČR 

• usnesení vlády č. 551 ze dne 15. června 2016, k naplňování Národní politiky kvality 
v České republice na období 2016 – 2020  

Naplňování NPK v letech 2016 – 2020  

kvalita 

udržitelný rozvoj 
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  Aktivity Národní politiky kvality 2017 

  
Národní cena kvality ČR 

Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj 

Program Česká kvalita 

podpora kvality dle oblastí (podnikání, veřejná správa, energetika, 
sociální služby, průmysl a stavebnictví, a další)  
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Kvalita ve veřejné správě 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 2020  

zavádění řízení kvality ve 
veřejné správě   

vzdělávání zaměstnanců 
veřejné správy 

kvalita výkonu veřejné 
správy 

snižování administrativní 
a regulatorní zátěže 

sdílení dobré praxe 

• odborná sekce Kvalita ve veřejné 
správě 

• Národní konference kvality ve 
veřejné správě 

• Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu 
a inovaci ve veřejné správě 

Spolupráce Ministerstva 
vnitra s Radou kvality  
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  Národní cena kvality ČR: veřejný sektor  

  
Program 
EXCELENCE 

MV – Generální ředitelství HZS ČR, Institut obrany obyvatelstva, 
Lázně Bohdaneč: Úspěšná organizace - vítěz 

Program 
START PLUS 

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje: 
Úspěšná organizace 

Program 
START EUROPE 

Město Benešov, Městský úřad Benešov: Perspektivní 
organizace 
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Národní cena ČR za společenskou odpovědnost 

a udržitelný rozvoj:  veřejný sektor  

  
Národní cena 
ČR za CSR a 
UR 

Město Kopřivnice: Společensky odpovědná organizace - vítěz 

Statutární město Chomutov: Společensky odpovědná 
organizace - vítěz 

Obec Otice: Společensky odpovědná organizace  

Základní školy v Praze 13: Společensky odpovědná organizace 

oceněné ZŠ se účastnily projektu Prahy 13 CSR do škol 
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  Národní politika kvality – stěžejní akce 2017  

  
12. Národní konference kvality ve veřejné správě 
(Brno, 1. – 2. 6. 2017) 

Listopad – Měsíc kvality (Praha, listopad 2017) 

Mezinárodní konference 2017 Quality Transform  

Česká společnost pro jakost, Národní dům na Vinohradech, 14. 11. 2017 

Večer s Českou kvalitou  

Národní informační středisko, Národní dům na Vinohradech, 14. 11. 2017 

Národní cena kvality ČR a Národní cena ČR za společenskou 
odpovědnost a udržitelný rozvoj  

Sdružení pro oceňování kvality, 28. listopadu 2017  
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Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 

• 10. ročník 

• předání ocenění v průběhu slavnostního večera na hradě Špilberk  

 

 

Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě – ročník 2016 

vyhlášení nového ročníku soutěže o Ceny Ministerstva vnitra 
za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 

 
• Statut Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě – pravidla 

soutěže 

• informace dostupné na www.mvcr.cz/kvalita 

 

Ceny MV – ročník 2017 

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/kvalita


9 

Děkuji za pozornost 

Ing. Mgr. David Sláma 

ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy  

Ministerstvo vnitra 

 


