VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3 PRO JAKOST ZA ROK 2009
Vedoucí týmu: Ing. Petr Hyka, od 27. porady Ing. Antonín Průcha
Tajemník týmu: Ing. Pavel Brychta
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro jakost je průřezovým týmem a týmem, jehož činnost tradičně probíhá ve dvou základních
oblastech, oblasti systémového managementu a oblasti kvality stavebních prací.
Oblast systémová se zabývá zejména integrovanými systémy managementu a sledováním vývoje
v národním akreditačním systému.
Na rozhraní obou zmíněných oblastí je sledování postupů posuzování shody stavebních výrobků
návazně na zákon 22/97 Sb. a příslušná nařízení vlády.
Oblast kvality stavebních prací sleduje provádění vlastních technologických procesů a jejich inovaci,
dále kontrolu, zkoušení a dokladování kvality stavebních prací a v neposlední řadě komunikaci mezi
investorem a zhotovitelem.
Činnost týmu reaguje na vnější podněty z obou uvedených oblastí, tj. na změny norem i dalších
technických a metodických předpisů.
V posledních několika letech se tým zabývá i sledováním vývoje a zavádění nových technologií
v oboru silničního a inženýrského stavitelství.

2. Činnost týmu
2.1 Od svého založení v roce 1996 uskutečnil tým do současné doby 27 porad.
2.2 V roce 2009 se v souladu s plánem činnosti týmu konaly dvě porady.

Datum porady

Místo konání / u společnosti

28. 5. 2009
8. 10. 2009

Hradec Králové, M-SILNICE a.s.
Praha, STRABAG a.s.

Počet účastníků
16
15

2.3 Hlavní zaměření činnosti týmu pro jakost v roce 2009.
Tým pro jakost se v roce 2008 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval:
- Informacemi z národního akreditačního systému
- Posuzováním shody asfaltových směsí podle NV č. 163/2003 Sb. ve znění NV
č. 312/2005 Sb. (včetně tvorby technických návodů) a č. 190/2003 Sb.
- Nařízením Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky
pro uvádění stavebních výrobků na trh
- Analýzou nejčastějších vad při výstavbě vozovek
- Metodickým pokynem ŘSD ČR 5/99 (Zpráva o jakosti stavby)
- Dokládáním shody základních stavebních výrobků jako předpoklad jejich legálnímu
uvedení na trh
- Zajištění dostupnosti technických předpisů
- Situací ve financování silniční infrastruktury
- Změnami v uvádění na trh a posuzování SŘV nátěrů a kalových vrstev

3. Členskou základnu týmu k 30. 12. 2009 tvořilo 30 členů.
V roce 2009 nahradil Ing. Antonín Průcha (TPA ČR, s.r.o.) ve funkci vedoucího týmu Ing. Petra Hyku
návazně na jeho odchod do důchodu.
Účast na jednáních týmu je poměrně stabilní, tj. cca 50 % členské základny, oproti předcházejícímu
roku však došlo k částečnému poklesu.
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4. Související pracovní jednání
V roce 2009 byla ukončena snaha Sdružení prostřednictvím týmu ovlivnit výsledek revize
Metodického pokynu ŘSD ČR 5/99 – Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla,
nezbývá než konstatovat, že přes vynaložené úsilí nebylo dosaženo uspokojivého výsledku.
Dále pokračuje spolupráce týmu s pracovní skupinou 14 v rámci koordinačního pracoviště v oblasti
posuzování shody asfaltových směsí.

5. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Tým pro jakost je napojen prostřednictvím svých jednotlivých členů do činnosti významných
organizací, jako jsou např.:
- Ministerstvo dopravy,
- Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
- Česká společnost pro jakost,
- Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací,
- Český institut pro akreditaci,
- AS-PK,
- HK ČR.
Informace přenesené z těchto organizací jsou obohacením pro všechny účastníky na jednáních týmu.

6. Zhodnocení činnosti týmu za rok 2009 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2009 proběhla v souladu se závěry jednání vedoucích a tajemníků
týmů v Jihlavě konaného dne 4. 2. 2009.
Plnění jednotlivých závěrů (číslo závěru/číslo porady):
1/26
Jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda bude informovat o změně předsedy týmu na nejbližším
jednání správní rady Sdružení. Splněno.
2/26
Jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda rozešle členským organizacím seznam revidovaných
technických předpisů. Splněno.
3/26
Ing. P. Svoboda projedná na Radě pro technickou normalizaci, jestli je potřeba vyhlašovat ve
Věstníku ÚNMZ změny určených norem. Splněno: Vyjádření komise koordinačního pracoviště ze dne
24. 9. 2009. „Určené normy: Přítomní zástupci AO navázali na minulé projednávání problematiky
určování změn norem. Shodli se na tom, že určená má být norma v aktuálním znění, tj. se všemi
změnami. Pokud výrobce deklaruje svůj výrobek jiným způsobem, platí ustanovení §2 nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Určování změn určených norem by mělo být
procedurálně zajištěno na ÚNMZ.“
4/26
Tajemník týmu projedná s vedoucím PS 14 Ing. Karlíkem možnost vydání těch technických
návodů, u kterých došlo ke konsensu připomínkujících odborníků. Splněno.
5/26
Jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda projedná s představiteli ŘSD ČR možnost znovuotevření
revize Metodického pokynu ŘSD ČR 5/99 a v případě kladné odezvy budou podniknuty další kroky.
Závěr splněn, ale výsledek bez úspěchu, viz bod 4 této zprávy.
6/26 a 1/27
Přítomní žádají, aby tým pro kamenivo (případně ve spolupráci s týmem pro legislativu
či odborníky z ÚNMZ) přijal jednoznačné stanovisko k obsahu ES prohlášení o shodě (podle NV 190).
Dosud nesplněno, bude na programu nejbližší porady.
2/27
Představitelé Sdružení budou nadále uplatňovat připomínky vzhledem k ŘSD ČR a dalším
investorům, aby se kontrola prováděla více na stavbách a méně v rámci dokladování často
nadbytečných požadavků. Průběžně plněno, zatím bez výrazných úspěchů.
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3/27
Přítomní žádají návazně na causu „Studénka“ tým pro legislativu o vyjádření k rozdělení
odpovědností mezi manažerem kvality a stavbyvedoucím a případně dalšími osobami (koordinátorem
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.) za oblast BOZP. Dosud nesplněno.

7. Program činnosti na rok 2010, předpokládané termíny jednání
Náplň týmu bude navazovat na aktivity uvedené v bodě 2.3.
Návazně na vyhodnocení závěrů za rok 2009 v bodě 6 této zprávy a očekávaný vývoj technické
legislativy vycházející z (NLF) revize globálního přístupu (jedná se o: Nařízení č. 764/2008 –
uplatňování vnitrostátních pravidel u výrobků legálně uvedených na trh v jiném členském státě,
Nařízení č. 765/2008 – akreditace a dozor nad trhem, Rozhodnutí č. 768/2008 – o společném rámci
pro uvádění výrobků na trh, a připravované Rozhodnutí (CPR) o stavebních výrobcích) bude
v nejbližším období nezbytné bedlivě sledovat transpozici uvedených dokumentů do tuzemské
technické legislativy s konkrétními dopady na nové povinnosti zhotovitelů (členských organizaci
Sdružení).
Dále se tým bude zabývat praktickým posuzováním systémů řízení výroby těch výrobků, u nichž tato
povinnost vzešla z evropských harmonizovaných norem a k 1. 1. 2011 bude ukončeno přechodné
období. Jedná se v první řadě o nátěry a kalové vrstvy, zde se předpokládá aktivní spolupráce
s příslušnými odbornými týmy.
Tým pro jakost předpokládá vytvoření ad hoc skupiny k připomínkování avizované revize MP k SJ-PK,
bude-li k tomu Sdružením pověřen.
Tým pro jakost bude sledovat aktivity ŘSD ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek, technických
předpisů a dokladování kvality stavebních prací; případné kroky budou podnikány jen z pověření
managementu Sdružení.
Tým pro jakost doporučuje managementu Sdružení pro výstavbu silnic zefektivnění komunikace mezi
jednotlivými pracovními týmy a to zejména ve výměně informaci a spolupráce na plnění závěrů
zasahujících do činnosti více týmů.
Dále se doporučuje intenzivnější monitorování a případné korekce činnosti týmů Sdružení, a to od
stanovení programu činnosti až po formulaci jednotlivých závěrů. Je to nezbytný předpoklad pro
efektivní využití mohutného tvůrčího potenciálu všech týmů ku prospěchu řešení témat pro Sdružení
skutečně potřebných.
Další jednání týmu č. 3 pro jakost se uskuteční v pátek, 16. dubna 2010 v atraktivním prostředí
brněnského veletrhu. Jednání se uskuteční pod patronací COLAS CZ a.s.

Zpracovali: Ing. Antonín Průcha a Ing. Pavel Brychta
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