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roblémy se stále vyšším 
množstvím nekvalitních 
výrobků na českém trhu a se 
vzrůstajícím množstvím 

různých pseudoznaček kvality vedly 
v  roce 2002 k  vyhlášení vládního pro-
gramu na podporu prodeje kvalitních vý-
robků a služeb – Programu Česká kvalita. 
Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informo-
vanost spotřebitelů o nabídce kvalitních 
výrobků a služeb na českém trhu a umož-
nit jim orientaci při nákupu. Program 
Česká kvalita je jediným programem 
označování kvalitních výrobků a  slu-
žeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé 
ověřování kvality oceněných produktů. 
Program garantuje ověření výrobků či 
služeb nezávislou zkušebnou, průběžnou 

Nejlepší domov pro seniory 
poprvé na Večeru s Českou kvalitou

Ředitelka oceněného domova Věra Bařinová a prezident APSS ČR Jiří Horecký
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kontrolu kvality, ověřování spokojenos-
ti zákazníků a  garanci objektivity a  ne-
strannosti vládou ČR.

V  květnu letošního roku byl do  pro-
jektu Program Česká kvalita slavnostně 
přijat také systém externí certi! kace 
Značka kvality v  sociálních službách 
spravovaný Asociací poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR. Na 11. ročníku pres-
tižní společenské události nazvané Večer 
s  Českou kvalitou tak byl 12. listopa-
du 2013 mezi dvěma desítkami mimo-
řádně kvalitních produktů poprvé oce-
něn také systémem Značka kvality v so-
ciálních službách v  uplynulém období 
nejlépe hodnocený domov pro seniory.  
Stal se jím Domov pro seniory Náměšť 
nad Oslavou, jehož ředitelka Věra Ba-
řinová za  dosažených 920,5 bodu a  pět 
hvězd v  celkovém hodnocení i  čtyřech 
z  pěti hodnocených oblastí převzala 
na  pódiu Národního domu na  Vinohra-

dech v Praze z rukou prezidenta Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří-
ho Horeckého pamětní certi! kát.

Důstojný galavečer konaný v  Maja-
kovského sále pod záštitou prezidenta 
republiky Miloše Zemana, předsedy vlá-
dy Jiřího Rusnoka, ministra průmyslu 
a obchodu Jiřího Cieńciały, místopředse-
dy senátu Přemysla Sobotky a  předsedy 
Rady kvality ČR Roberta Szurmana byl 
moderován Stanislavou Lekešovou a Pa-
trikem Rozehnalem. Kromě představení 
všech ohodnocených subjektů a  jejich 
produktů byl večer také ve znamení kva-
litního kulturního programu. Zástup-
cům oceněných společností i  čestných 
hostů zahrálo houslové duo Femme 2 Fa-
tale a  zazpívala operní pěvkyně Andrea 
Kalivodová. Zlatým hřebem večera se 
pak stalo společné vystoupení vynikají-
cího houslisty Pavla Šporcla a cimbálové 
kapely Romano Stilo.

Program Česká kvalita – hlavním cílem je zlepšit 
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Vystoupení Pavla Šporcla a cimbálovky Romano Stilo

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová


