VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3 PRO JAKOST ZA ROK 2014
Vedoucí týmu: Ing. Markéta Šilhavá
Tajemník týmu: Ing. Pavel Brychta
1. Poslání a charakteristika týmu
Tým pro jakost je stabilizovaným průřezovým 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 evropskou (CPR) a národní (zákon 22/97 Sb. a příslušná nařízení vlády) legislativu.
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 činnost týmu orientuje i na vývoj evropské legislativy v oblasti
posuzování shody stavebních výrobků.

2. Činnost týmu
2.1 Od svého založení v roce 1996 uskutečnil tým do současné doby 37 pracovních porad.
2.2 V roce 2014 se v souladu s plánem činnosti týmu konaly dvě porady.
Datum porady

Místo konání/ u společnosti

28. 5. 2014
26. 11. 2014

Zlín, Institut pro testování a certifikaci
Praha, STRABAG

Počet účastníků
21
22

2.3 Hlavní zaměření činnosti týmu pro jakost v roce 2014.
Tým pro jakost se v roce 2014 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval těmito tématy:
- Revize zákona o veřejných zakázkách
- Liniový zákon
- Organizační změny odboru kontroly kvality staveb ŘSD ČR
- Systém kontroly investora u staveb ŘSD ČR
- Situace ve financování silniční infrastruktury; příprava staveb v souvislosti
s nevyčerpanými disponibilními prostředky (výkupy pozemků)
- Obchodní podmínky, TKP 1 a další TKP
- Změna Metodického pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních
komunikací,
- Zajišťování revizí předpisů SJ PK
- Zajišťování bezpečnosti pracovníků zhotovitele při realizace stavebních prací za provozu
- Financování projektů k novým technologiím
- Společenská odpovědnost organizací
- Připravovaná revize norem ISO 9001, IS0 14001, nová ISO 45001 jako náhrada OHSAS
18001
- Požadavky a hodnocení environmentálního profilu podle aktualizované normy ČSN EN
ISO 14031 - Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu
- Prohlášení o vlastnostech v souvislosti s Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 574/2014
- Uvádění vedlejších výrobků z přírodního kamene na trh v EU/ČR
- Revize výrobkových norem se zohledněním všech požadavků Nařízení EP a Rady č.
305/2011, o stavebních výrobcích (CPR), tj. i 7. požadavku týkajícího se udržitelného
využívání přírodních zdrojů
- Nešťastná revize ČSN EN 206
- Problematika Národních příloh k EN normám
- Problematika svodidel

-

Technologické a organizační řešení rekonstrukce D1
Recyklace hutněných asfaltových vrstev s použitím PrePhalt FBK
Výroba a zpracováním materiálů pro stavbu vozovek, rozložení prací v průběhu stavební
sezóny
Aktivity Sdružení v oblasti vzdělávání
Činnost rady pro technickou normalizaci

Výrazným přínosem pro jednání týmu byla osobní aktivní účast doc. Ing. Milana Mikšíka, CSc.,
ředitele úseku kontroly staveb ŘSD ČR.
Velkému zájmu se nadále těší informace o průběhu modernizace D1 a nově i připravovaná revize
norem ISO 9001, IS0 14001 a nová ISO 45001 jako náhrada OHSAS 18001.

3. Členskou základnu týmu k 31. 12. 2014 tvořilo 23 členů.
Účast na jednáních týmu se v roce 2014 je nadále stabilizovaná, členskou základnu nadále tvoří
zástupci členských organizací, vysokých škol, státní správy a vybraní hosté.

4. Související pracovní jednání
Dále pokračuje spolupráce týmu s Komisí koordinačního pracoviště v oblasti posuzování shody
stavebních výrobků.

5. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Tým pro jakost je napojen prostřednictvím svých jednotlivých členů do činnosti významných
organizací, jako jsou např.:
- Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
- Česká společnost pro jakost,
- Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací,
- Český institut pro akreditaci,
- HK ČR.
Informace přenesené z těchto organizací jsou obohacením pro všechny účastníky na jednáních týmu.
V hodnoceném období však návazně na změny ve vedení MD a zejména ŘSD ČR nedosahuje
komunikace dřívější úrovně. O to cennější je osobní účast Ing. Jaroslava Vodičky, který je cenným
informačním zdrojem se schopností odpovědět snad každou položenou otázku.

6. Zhodnocení činnosti týmu za rok 2014 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2014 proběhla v souladu se závěry jednání vedoucích a tajemníků
týmů dne 4. 2. 2014 ve Vílanci u Jihlavy.
S potěšením lze konstatovat, že úsilí věnované v roce 2014 přípravě atraktivních programů pro
jednání týmů se zúročilo v udržení zájmu účastníků porad a lze jen doufat, že tým bude pokračovat
v nastoleném trendu.

7. Program činnosti na rok 2015, předpokládané termíny jednání
Další jednání týmu č. 3 pro jakost se přepokládá v 2. čtvrtletí 2015, pořadatelství přislíbila EUROVIA
CS.
Náplň týmu bude navazovat na aktivity uvedené v bodě 2.3.

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta
Schválila: Ing. Markéta Šilhavá
V Brně 26. 1. 2015

