VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3
PRO JAKOST ZA ROK 2016
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 také na vývoj evropské legislativy v oblasti
posuzování shody stavebních výrobků.
2. Činnost týmu
Od svého založení v roce 1996 do současné doby uskutečnil tým 41 pracovních porad.
V roce 2016 se v souladu s plánem činnosti týmu konaly dvě porady.
Datum porady

Místo konání / u firmy

Počet účastníků

29. 4. 2016

Olomouc, SQZ, s.r.o.

18

6. 10. 2016

ZS Žďákovského mostu, COLAS CZ, a.s.

27

Tým pro jakost se v roce 2016 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval těmito tématy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Revize zákona o veřejných zakázkách, přechodné období, vazba na Systém certifikovaných
stavebních dodavatelů
Aktivity úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
Systém kontroly investora u staveb ŘSD ČR
Situace ve financování silniční infrastruktury; příprava staveb
Obchodní podmínky, TKP 1 a další TKP
Zajišťování revizí předpisů SJ PK
Odborná způsobilost stavebních dozorů
Zajišťování bezpečnosti pracovníků zhotovitele při realizaci stavebních prací za provozu
Financování projektů k novým technologiím
Společenská odpovědnost organizací
Revize norem ISO 9001, IS0 14001 – první zkušenosti
Aktivity Sdružení v oblasti vzdělávání
Činnost rady pro technickou normalizaci
Uvádění vedlejších výrobků z přírodního kamene na trh v EU/ČR
Revize výrobkových norem
Technologické a organizační řešení rekonstrukce D1
Problematika „recyklát vs. R-materiál“
Energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., poznatky z auditů podle ISO 50 001
Zákon 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
a zákon 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, a jejich dopad do uvádění výrobků na trh a posuzování jejich shody v ČR

Z výše uvedených témat se mimořádnému zájmu těšily informace o očekávaných dopadech zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souvislosti s posílením významu Systému
certifikovaných stavebních dodavatelů a první zkušenosti s revidovanými normami ISO 9001
a IS0 14001.
V rámci jednání týmu pokračuje konstruktivní dialog s ředitelem úseku kontroly staveb ŘSD ČR
Ing. Jiřím Hlavatým, Ph.D., na posledním jednání týmu byla otevřena diskuse týkající se TePř, KZP
a Souhrnné zprávy zhotovitele o jakosti stavebních prací.
Přínosem pro jednání týmu jsou i vystoupení Ing. Jaroslava Vodičky, jenž detailně rozšiřuje nejen
informace o předpisové základně resortu prezentované jednatelem Sdružení.
Na 40. poradě se členové týmu rozloučili s Ing. Marií Birnbaumovou poděkováním za dlouholetou
účast na jednáních týmu, ale i za celkový přínos silničnímu stavitelství.
Obě porady v roce 2016 byly doplněny atraktivními exkurzemi, a to do laboratoří SQZ, s.r.o. a na
rekonstruovaný Žďákovský most.
Na poslední poradě byly prezentovány 2 SW pro mobilní technologie pro provozní záznamy o průběhu
výstavby. Účastníci měli autentickou možnost srovnání 2 systémů: TEMPUS a Claim it!
3. Členská základna týmu
Členskou základnu k 31.12. 2016 tvořilo 24 zástupců členských organizací a přibližně 10 stálých hostů
z vysokých škol, státní správy aj.
Vzhledem k tomu, že Ing. Markéta Šilhavá ukončila svůj pracovní poměr u COLAS CZ, a.s. ke konci
roku, rezignovala na funkci vedoucí týmu.
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 2016 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2016 proběhla v souladu se závěry jednání vedoucích a tajemníků
týmů dne 8. 2. 2016 v Motorestu Naháč.
7. Program činnosti na rok 2017, předpokládané termíny jednání
Pro rok 2017 se předpokládá uskutečnění porady tradičně na jaře a na podzim. Pořadatelství dosud
nebylo určeno, jednání však byla zahájena se zástupci Froněk, spol. s r.o.
Na prvním jednání se předpokládá ustanovení nového vedoucího týmu do funkce.
Náplň týmu bude navazovat na aktivity uvedené v bodě 2.
Nadějně se jeví možná spolupráce s Ing. Markétou Šilhavou v její nové funkci na ČIA, o.p.s.
Zpracoval: Ing. Pavel Brychta
Schválila: Ing. Markéta Šilhavá

