VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3
PRO JAKOST ZA ROK 2018
Vedoucí týmu: Ing. Stanislav Bedřich
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 22/1997 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 i české legislativy v oblasti
posuzování shody stavebních výrobků.
2. Činnost týmu
2.1 Od svého založení v roce 1996 do současné doby uskutečnil tým 45 pracovních porad.
2.2 V roce 2018 se v souladu s plánem činnosti týmu konaly dvě porady.
Datum porady

Místo konání / u společnosti

Počet účastníků

10. 5. 2018

Hradec Králové, M – SILNICE a.s.

16

14. 11. 2018

Jihlava, COLAS CZ, a.s.

18

2.3 Hlavní zaměření činnosti týmu pro jakost v roce 2018.
Tým pro jakost se v roce 2018 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval těmito tématy:
- Aktivity úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
• Kvalita prací při modernizaci D1
• Implementace vyhlášky k použití R-materiálu
• Kontroly objednatele
• Centrální evidence výrobků
- Situace ve financování silniční infrastruktury; příprava staveb
- Revize MP Systém jakosti v oboru PK
- Aktivity Sdružení v oblasti vzdělávání
- Činnost rady pro technickou normalizaci
- Proces přípravy harmonizovaných norem, aktuální problémy
- Zákon o stavebních výrobcích
- První zkušenosti s aplikací nařízení GDPR
- Navrhování vozovek v rámci „Stavebnictví 4.0“
- Systém managementu kontinuity podnikání podle ČSN EN ISO 22301 a jeho uplatnění
ve veřejných zakázkách
- Soutěžení na kvalitu
- Zlepšení mediálního obrazu silničního stavitelství
- ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –
Požadavky; hlavní změny oproti ČSN OHSAS 18001
- Společenská odpovědnost organizací

1

-

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů
Změna organizace witness auditů stran národního akreditačního orgánu

Z výše uvedených témat se mimořádnému zájmu těšily tradičně informace o postupu prací na D1
a nově informace o připravovaném zákonu o stavebních výrobcích a revizi MP SJ-PK.
V rámci jednání týmu pokračuje konstruktivní dialog s ředitelem úseku kontroly staveb ŘSD ČR
Ing. Jiřím Hlavatým, Ph.D., byla zavedena dobrá praxe, kde se ředitel úseku na jednáních týmu
detailně vyjadřuje k předem vytipovaným tématům.
Přínosem pro jednání týmu jsou nadále i vystoupení Ing. Jaroslava Vodičky, jenž v roce 2018 detailně
informoval o průběhu revize MP SJ-PK, jíž se aktivně účastnili jako členové technické redakční rady
kromě jednatele Sdružení i vedoucí a tajemník týmu.
Členové týmu netrpělivě očekávají kromě vyhlášky k použití R-materiálu i další vývoj tvorby
harmonizovaných norem a zákona o stavebních výrobcích.
3. Členská základna týmu
Členskou základnu k 31. 12. 2018 tvořilo 26 zástupců členských organizací a přibližně 10 stálých
hostů z vysokých škol, státní správy aj.
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.
6. Zhodnocení činnosti týmu za rok 2018 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2018 proběhla v souladu se závěry jednání vedoucích a tajemníků
týmů dne 5. 3. 2018 v Stříteži.
7. Program činnosti na rok 2019, předpokládané termíny jednání
Pro rok 2019 se předpokládají tradičně jarní a podzimní porada. Pořadatelství na jarní poradu nabídla
OAT, s.r.o., porada se bude konat v sídle STRABAG a.s. v Praze.
Náplň týmu bude navazovat na aktivity uvedené v bodě 2.3 s výrazným akcentem na sledování vývoje
výrobkových norem a zákona o stavebních výrobcích. Nepochybně bude klíčovým bodem jarního
jednání týmu detailní představení revidovaného MP Systém jakosti v oboru PK. Dále se předpokládá
užší jednání s vedením SPS ČR k posílení významu SCSD návazně na změny v podávání nabídek do
veřejných zakázek pouze elektronickou formou.
Zpracoval: Ing. Pavel Brychta
Schválil: Ing. Stanislav Bedřich

V Brně dne 10. 3. 2019
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