VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 3 PRO JAKOST ZA ROK 2013
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 33 porad.
2.2 V roce 2013 se v souladu s plánem činnosti týmu konaly dvě porady.
Datum porady
5. 6. 2013
9. 10. 2013

Místo konání/ u společnosti
Brno, OHL ŽS, a.s.
Jihlava, COLAS CZ, a.s.

Počet účastníků
19
19

2.3 Hlavní zaměření činnosti týmu pro jakost v roce 2013.
Tým pro jakost se v roce 2013 kromě aktivit přenesených z orgánů Sdružení zabýval těmito tématy:
‒ Technologické a organizační řešení rekonstrukce D1;
‒ Nové technologie financované z grantu SFDI;
‒ Projekty TAČR realizované s přispěním SVS;
‒ Vize „0“;
‒ Technické normy a další předpisy (II. generace výrobkových norem, požadavky na výrobky
obsažené v TP);
‒ Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro
uvádění stavebních výrobků na trh č. 305/2011 (CPR);
‒ Prohlášení o vlastnostech;
‒ První zkušenosti s aplikací požadavků R 305/2011 (CPR);
‒ Problematika národních příloh k EN normám;
‒ Výroba a zpracováním materiálů pro stavbu vozovek, rozložení prací v průběhu stavební
sezony;
‒ Aktivity Sdružení v oblasti vzdělávání;
‒ Činnost rady pro technickou normalizaci;
‒ Situace ve financování silniční infrastruktury;
‒ Informace z národního akreditačního systému a oblasti posuzování shody;
‒ Technická politika jakosti ŘSD ČR (prakticky nebylo naplněno).
Velkému zájmu se těšily zejména podrobné informace o stavu realizace projektu modernizace D1
úseku 14 EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava a úseku 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká
Bíteš prezentované vedoucími obou projektů. Členové měli možnost detailního pohledu „pod pokličku“
obou projektů po stránce technologické, organizační, ale i komunikační a bezpečnosti práce.
Na úseku 14 byly členům týmu umožněna exkurze.
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3. Členskou základnu týmu k 30. 12. 2013 tvořilo 27 členů.
Účast na jednáních týmu se v roce 2013 stabilizovala, tj. více než 2/3 členské základny, jíž tvoří
zástupci členských organizací, vysokých škol, státní správy a vybraní hosté. Po nečekaném úmrtí
Ing. Antonína Průchy byla jednatelem Sdružení Ing. Petrem Svobodou do funkce vedoucí týmu
navržena Ing. Markéta Šilhavá (COLAS CZ, a.s.), která jmenování přijala. Následně návrh přijali
i přítomní zástupci členských organizací.
4. Související pracovní jednání
Dále pokračuje spolupráce týmu s pracovní skupinou 14 v rámci koordinačního pracoviště v oblasti
posuzování shody asfaltových směsí a sektorovou pracovní skupinou SG 15.
5. Informační zdroje a spolupráce s jinými institucemi
Tým pro jakost je napojen prostřednictvím svých jednotlivých členů do činnosti významných
organizací, např.:
‒ Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
‒ Česká společnost pro jakost,
‒ Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací,
‒ Český institut pro akreditaci.
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 zodpovědět snad každou položenou otázku.
6. Zhodnocení činnosti týmu za rok 2013 z hlediska naplnění programu činnosti
Činnost týmu pro jakost v roce 2013 proběhla v souladu se závěry jednání vedoucích a tajemníků
týmů v Jihlavě konaného dne 19. 2. 2013.
S potěšením lze konstatovat, že úsilí věnované v roce 2013 přípravě atraktivních programů pro
jednání týmů se zúročilo v udržení zájmu účastníků porad a lze jen doufat, že tým pod vedením Ing.
Markéty Šilhavé bude pokračovat v nastoleném trendu.
7. Program činnosti na rok 2014, předpokládané termíny jednání
Další jednání týmu č. 3 pro jakost se přepokládá v 2. čtvrtletí 2014, o pořadatelství se zatím žádná
členská organizace nepřihlásila.
Náplň týmu bude navazovat na aktivity uvedené v bodě 2.3. Dále se budeme zabývat systémem
managementu společenskou odpovědností dle ČSN 01 0391 – Systém managementu společenské
odpovědnosti organizací – Požadavky a hodnocením environmentálního profilu dle aktualizované
normy ČSN EN ISO 14031 – Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu –
Směrnice z ledna 2014.

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta
V Brně dne 18. 2. 2014
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