
9Informujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 1       únor 2019606 931 795☎

Slavnostní vyhla‰ování v˘sledkÛ
soutûÏe Národní ceny kvality, které se
konalo 27. listopadu ve ·panûlském sá-
le PraÏského hradu, znamenalo velk˘
úspûch pro VODÁRENSKOU AKCIO-
VOU SPOLEâNOST, a.s., - získala v˘-
znamné ocenûní v programu Start Plus
v kategorii velk˘ch firem. 

Národní cena kvality âR patfií mezi
nejprestiÏnûj‰í ocenûní udûlované
v âeské republice; vyhla‰uje ji
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu. Její
prestiÏ vypl˘vá z komplexnosti hod-
nocení. U VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEâNOSTI, a.s., nezávislí hod-
notitelé ocenili zejména kvalitu pitné
vody, její sledovanost i to, jak je spo-
leãnost pfiipravená kvalitu pitné vody
garantovat. Dále pozitivnû hodnotili
vlastnick˘ systém, v nûmÏ jedin˘m
akcionáfiem spoleãnosti je Svaz

VKMO s.r.o., jehoÏ prostfiednictvím
tak spoleãnost ovládají pouze obce,
mûsta a jejich svazky. Porotci ocenili
skuteãnost, Ïe firma je fiízena na 
základû reáln˘ch strategick˘ch do-
kumentÛ a Ïe pravidelnû provádí
srovnávání v˘sledkÛ nejen v rámci
spoleãnosti, ale také formou ben-
chmarkingu s ostatními obdobnû
velk˘mi spoleãnostmi na tuzemském
trhu. Firma také vûnuje v˘znamnou
péãi sv˘m zamûstnancÛm, podílí se
mnoha rÛzn˘mi formami na spole-
ãenském Ïivotû v lokalitách, kde
provozuje vodovody a kanalizace,
tyto aktivity plánuje a vyhodnocuje
jejich úspû‰nost.

Program START PLUS, jehoÏ se
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s., úãastnila, je modelem
stfiední obtíÏnosti a vede organizace,

které se do nûho zapojí k systematické-
mu a pravidelnému porovnávání 
ãinností organizace s Modelem EFQM.
Pfiispívá tak k neustálému zlep‰ování
v˘konnosti a efektivnosti v‰ech jejich
ãinností. Sebehodnocením a následn˘m
hodnocením nezávisl˘mi hodnotiteli
získává firma kompaktní pfiehled popi-
sující jak stav organizace, tak i hodno-
cení stavu.

Cílem programu Národní ceny kvali-
ty je vefiejnû ocenit nejv˘konnûj‰í orga-
nizace v âeské republice. Vzhledem
k tomu, Ïe Národní cena kvality âeské
republiky – program EXCELENCE je
plnû harmonizován s mezinárodním
Modelem EFQM Recognised for
Excellence, získala VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., taktéÏ
mezinárodní ocenûní Committed to
Excellence (2 hvûzdy). 

Ing. Petr Fiala, fieditel divize
Boskovice VAS, a.s. k tomuto ocenûní
dodává: „Ocenûní si samozfiejmû velice
váÏíme. Podle stejn˘ch modelÛ jsou
hodnoceny firmy v zahraniãí a model
nám tak umoÏÀuje nejen vidût, co dûlá-
me dobfie, ale zavazuje nás k tomu na‰i
kvalitu udrÏet podle aktuálních zahra-
niãních trendÛ. Myslím, Ïe pro na‰e zá-
kazníky mÛÏe b˘t zapojení se do podob-
n˘ch hodnotících systémÛ signálem, Ïe
se nebojíme vefiejnû ukazovat na‰e v˘-
sledky, na‰i ãinnost, a Ïe v‰e, co dûláme,
je transparentní a umíme to doloÏit.”

V neposlední fiadû je podle nûj
Národní cena kvality jasn˘m signálem
toho, Ïe voda i ve‰keré ãinnosti, které
VAS obyvatelÛm i obcím poskytuje,
jsou velmi kvalitní a splÀují i ty nejná-
roãnûj‰í poÏadavky odbûratelÛ.
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.,
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Jedno z nejprestiÏnûj‰ích ocenûní udûlované v âeské republice, Národní
cenu kvality, získala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s.
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