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lil/ALITA: Imperativ ve společnosti, v národní ekonomice i v mezinarodní konkurenci

DWODY

V globální ekonomice

století je konkurence všudypřítomná. Českévýrobky a sluŽby musí
vykazovat co nejlepší poměr kvality a ceny pokud chceme, aby vítězily a aby se Česká republika
prosazovala na mezinárodním trhu a v mezinárodních srovnáních i v těch nejsložitějšíchdobách.
Kvalita je trvale rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti' Nutn.ým předpokladem je vysoká
kvalita národní ekonomiky a života společnosti'
2]".

1. V současnosti jsou to lrvalita

a inovace, lrteré rozhodují o úspěšnosti podnilcání
Kvalita a inovace jsou cílem snaženío excelenci včetně společenskéodpovědnosti organizací.
Kvalita je také metoda a cesta k podpoře aktivní účastipracovníků vedoucí k inovacím za|ožená
na angažovanosti, kreativitě a odpovědnosti každéhojednotlivce. S tím souvisí úroveň etiky,
morálky, společenskéhovědomí a obecné i odborné vzdělanosti společnosti.

Kvalita je:

Cílem, protože k tomu, aby otganizace, ekonomika i stát byly konkurenceschopnými, musí
feagovat včasně a přesně na potřeby a očekávánÍ zákazníkťl, uživatelůa občanů.

Metodou, která podporuje a vyžaduje účast,protoŽe nelze žádat plnou angažovanost pracovníkůa občanůbez současného rozvoje odpovídajícíchpracovních a Životních podmínek
- kvalita také předpok|ádá motivaci a odpovědnost a pfoto organizace i stát a jejich chování
a metody musí b'ýlt založeny na iniciativě a zájmu o zákazníka a občana,

2. Krnlita

je prioritou
je
jednoznačným měřítkem efektivnosti a účinnosti- nekvalita způsobu)e ztrá$ zdrojů
Kvalita
všeho druhu v řádech miliard korun ročně. Snižováním nákladů, mobilizací lidských zdrojů,
podporou kreatiúty a inovací, modernizací otganizací a povzbuzováním iniciativ se stává kvalita
rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a tudíži zaměstnanosti. Zvyšování konkufenceschopnosti organizací a ekonomiky generuje poptávku po pracovní sfle. Hospodářská soutěž
atrhvyžadujíefektivnost a zodpovědnost. Kvalita musí b.ýt prioritou pro každéhoa trvale, pro

veřejného čínitele,manažera, zaměstnance
schopnosti stáfu a kvality života společnosti.

3.

i

občana' Výsledkem je úroveň konkurence-

Bez společenslré odpovědnosti není lsrality
V současných složiých podmínkách česlrých organizací je kvalita neoddělitelná od společenské
odpovědnosti, zahrnuje všechny činnosti akaždé|-n jednotlivce v otganizaci, Zahrnuje všechny
oblasti podnikání v prumyslu, obchodu, řemeslech i službách nezávisle na velikosti otganizace.
Zahrnuje rovněž veřejné sluŽby včetně státní správy. Nelze dosáhnout kvality bez trvalého
vytváření prostředí pro ni. Je to kvalita, která sjednocuje a spojuje všechny ekonomické
a sociální činitele společnosti. Kvalita je tak zá|ežitostí každého a vyžaduje všeobecnou
angažovanost,'

z Auezr''rc ČEsrcýc H o RGAN |Z ACÍ, P o D N I KATELs ICfC H
SVAZŮ A vEŘEJNÉ spnÁw
^ZANÍÉSTNAVATELsICfCH
Pro dosahování všeobecnéangažovanosti, která je podmínkou dalšíhopokroku a rozvoje

konkurenceschopnosti Českérepubliky, se rozhodly veřejné autority, podnikatelské a zaměstnavatelké svazy a profesní organizace spolupodepsat CHARTU KVAIITY ČnsrÉREPUBLII(Y, čímž
se zavazujíjednat v souladu s jejím obsahem a smyslem.

SIGNATARI sE ZŇrAZUII ZEIMENA:
o Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru
v přijaté strategii Národní politiky kvality;

formulovaný

Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovníchvzděIávání od základního po nejryšší
a podporovat výchovu k etice amoráIce v rodině i ve společnosti;
o

Rozvíjet současnéchápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému;

a
o

Aktívně rozšiřovat zkušenosti a nejlepšípraxi z obIasti kvality a inovací;
Podporov at" a šířit dobré jméno,,Českékvality.. ve světě;

o

Usilovat každodenně o dosaŽení nového pokroku v kvalitě ainovacích;

a

AngaŽovat se pfo dosahování r,ysoké kvality a inovací ve všem, co člověk \,\/tváÍía naplňovat cíle Národní politiky kvaliry vyhlašovanékaždoročněRadou kvality Českérepubliky.

Signatáři

CHARTY

Jan FISCHER, předseda vlády ČR

Vlaďmír ToŠoVsIď, ministr prumyslu

a obchodu

ČR

Robert SZURMAN, předseda Rady kvality ČR

Peu KUŽEL, prezident
Hospodářské komory ČR
Zdeněk LIŠKA,generální ředitel
Svazu prumyslu a dopravy ČR

Zdeněk JURAČKA, prezident

Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Břetislav

oŠŤÁonr,předseda

'1'''-'

představenstva

Asociace malých a středních podniků a živnostnil<ůČR

\UilESNER, předseda
Jan
Koďederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Pavel DUŠEK, prezident
Unie zaměstnavatelslrých svazů ČR

Milan ŠrĚcH,předseda

Českomoravskékoďederace odboroých svazů

Miroslav JEDLIčI(A, předseda
Českéspolečnosti pro jakost

RYšÁNEK, předseda představenstva
Sdružeď pro oceňování kvality
Pavel

RůženapnrŘÍxovÁ, ředitelka
Domu technikv Ostrava
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Veletrhy BRNO' r.s.
1iii xuuš
generáJrrí řeďtel

DIAMO, sútnípodnik
JiiíIEž

generálrrí ředitel

