VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3
PRO JAKOST ZA ROK 2021

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 č. 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, nejen na změny norem i dalších
technických a metodických předpisů, ale i na podněty z praxe činnosti členských organizací.
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 uskutečnil tým do současné doby již 50 pracovních porad.
2.2 V roce 2021 se v souladu plánem činnosti týmu uskutečnily obě plánované porady, a to 29. června
pod patronací STRABAG a.s. a 9. listopadu pod patronací PORR a.s. Obě porady se v důsledku
pandemické situace konaly kombinovanou formou prezenčně s možností připojení on-line. Jarní porada
byla poznamenána, přes připravený atraktivní program, nízkým zájmem zástupců členských organizací.
2.3 Hlavní zaměření činnosti týmu pro jakost v roce 2021.
Tým pro jakost se v roce 2021 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval těmito tématy:
- aktivity úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR:
• uvádění stavebních výrobků na trh;
• oprávněnost nadnormativních požadavků;
• inspekce betonáren;
• elektronický laboratorní deník;
• elektronický stavební deník;
• vývoj technické legislativy; připravovaná TP a vzorová dokumentace;
• kvalita na silnicích; nejčastější závady;
• dokládání hodnoty PAU u nově položených asfaltových směsí;
• využití BIM v dopravních stavbách;
- vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. – praktické využití;
- aplikace nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, a směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, o ochraně oznamovatelů v reálných
podmínkách členských organizací.
Z výše uvedených témat se členům týmu jeví jako zásadní řešení nedostatku stavebních materiálů.
V této souvislosti se předpokládá aktivní zapojení orgánů Sdružení při tvorbě technické legislativy pro
užití struskového kameniva do pozemních komunikací a pro výrobu cementu.
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.

3. Členská základna týmu
Členskou základnu k 31. 12. 2021 tvořilo 23 zástupců členských organizací a přibližně 6 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;
Česká společnost pro jakost;
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací;
Český institut pro akreditaci;
HK ČR.

Vzhledem k pandemické situaci byla spolupráce s výše uvedenými institucemi výrazně omezena.
6. Zhodnocení činnosti týmu za rok 2021 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2021 i přes pandemickou situaci dodržela závěry jednání vedoucích
a tajemníků týmů ze dne 5. 3. 2021 v Choceradech.
7. Program činnosti na rok 2022, předpokládané termíny jednání
Pro rok 2022 se předpokládají tradičně jarní a podzimní porada. Zástupci členských organizací výrazně
preferují tradiční presenční formát jednání. Organizace porady však bude vycházet z aktuálních
možností respektujících pravidla stanovená vládou ČR.
Pořádání jarní porady nabídl zástupce M – SILNICE a.s.
Náplň týmu bude navazovat na veškeré dosavadní aktivity se začleněním nových aktuálních problémů.
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