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ODBORNÉ AKTIVITY

 Od roku 2000 zástupce zaměstnavatele v České společnosti pro jakost (do 2001-12-31),

 od roku 2000 zástupce zaměstnavatele. ve Sdružení pro Cenu České republiky za jakost (do 2001-

12-31),

 od dubna 2001 člen dozorčí rady České společnosti pro jakost (do dubna 2004),

 hodnotitel Ceny České republiky za jakost v roce 2001,

 aktivní účast na projektu „Řízení benchmarkingových projektů - 2001“ – pilotní projekt Národního 

politiky pro podporu jakosti a  prezentace jeho výsledků na Týdnu kvality 2001 a následně pro 

Czechinvest.

 konzultant projektu „Rozšíření aplikace benchmarkingu - 2002“ – projekt Národní politiky podpory 

jakosti a jeho prezentace na konferenci v Nymburku 2002

 hodnotitel Národní Ceny České republiky za jakost v roce 2003

 hodnotitel v projektu CAF (státní správa,samostatný hodnotitel 2 městských úřadů) 2004

 hodnotitel v projektu CAF (státní správa,samostatný hodnotitel 1 městského úřadu) 2005

 hodnotitel modelu CAF (státní správa,vedoucí hodnotícího týmu 1 městského úřadu) 2006

 poradce a hodnotitel projektu „Abeceda managementu úspěchu – 1. běh“ (1 společnost poradce, 

2 společnosti hodnotitel)

 vedoucí hodnotitel v programu Národní Ceny za jakost 2007

 poradce a hodnotitel projektu „Abeceda managementu úspěchu – 2. běh“ (2 společnosti poradce, 

1 společnost hodnotitel)

 vedoucí hodnotitel v programu Národní Ceny za jakost v modelu CAF 2008 (1 společnost)

 hodnotitel v programu Národní ceny za jakost  v modelu EFQM 2008 (1 společnost)

 Technická pomoc a inženýrské služby v oblasti kvalita, bezpečnost a licencování při zpracování a 

projednání nabídky Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín (2011-2012), zařazení do seznamu 

potenciálních klíčových pracovníků řízení zakázky v rámci nabídky na Dostavbu 3. a 4. bloku JE 

Temelín v případě realizace dané zakázky

 hodnotitel v programu Národní ceny kvality ČR v programu START PLUS 2013 (1 společnost)

 supervize nabídky na výstavbu skladu RAO Jaslovské Bohunice ve výši 20 mil EUR pro klienta 

CEEI a. s.

20. října 2020

Ing. Ludvík FILIP

C_aktivity.odt Strana 1 z 1

http://www.nbqc.cz/

	Ing. Ludvík FILIP

