
                                    

   

Pozvánka na odbornou konferenci 

KVALITA VE VEŘEJNÉ STAVEBNÍ  ZAKÁZCE 2013 

24. dubna 2013, Brno – Výstaviště,  9.00-15.00 

Konference se koná pod záštitou hejtmana  Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška                                            

a je  součástí odborného doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 

 

Kvalita stavebního díla se zakládá již ve formulaci záměru, dále v koncepci a technickém řešení projektu, v realizaci stavby a 

také v její údržbě a dodržování pravidel provozu stavby. Na zajištění odpovídající, soudobé, „udržitelné“ kvality se podílejí 

různou měrou jak investoři či pozdější uživatelé díla, zadavatelé zakázek, architekti a projektanti, realizační firmy ve všech 

fázích výstavby. Konference „Kvalita ve veřejné stavební zakázce 2013“  má za cíl pojmenovat problematiku ve třech 

samostatných tématických blocích. 

Program konference: 

Zahájení konference  -  Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.,  předseda odborné sekce Kvalita  v průmyslu a stavebnictví, 

                  Rada kvality ČR 

  

Blok I – Možnosti ovlivnění kvality veřejné zakázky v procesu zadávání 

- JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler,  MMR, ved. o ddělení právního rámce veř. zakázek a PPP:  „Veřejná stavební 

zakázka a nová Evropská směrnice“ 

- Ing. Jiří Košulič, RTS,a.s.,  viceprezident SPS:  „Zadávání veřejné zakázky na stavební práce“ 

- Ing. Petr Serafin, MPO:  „Současné problémy zadávání veřejných stavebních zakázek“ 

  

Blok II – Řízení kvality v procesu výstavby 

- Ing. Michal Albrecht,  výrobní manažer, zást.ředitele D1 OHL ŽS, a.s., Brno:  „Řízení kvality při realizaci veřejné 

stavební zakázky“ 

- Ing. Radim Mikš, Quality Management s.r.o., Brno:  „Možnosti softwarové podpory řízení kvality stavební 

výroby“ 

- Ing. Miloslava Pošvářová, PhD., ředitelka úseku kontroly kvality staveb  ŘSD Praha:  „Úloha objednatele 

v systému kontroly kvality pozemních komunikací“ 

- Ing. Jiří Babánek , A plus a.s., Brno:  „Úloha projektanta při zabezpečení kvality veřejné stavební zakázky“ 

 

Blok III – Veřejná zakázka a životní prostředí 

- Ing. Jan Svobodník, QUALIFORM, a.s., Brno:  „Systémový přístup k minimalizaci negativních dopadů výstavby“ 

- Ing. Martin Vonka. Ph.D., vědecký pracovník , Stavební fakulta ČVUT, Národní platforma SBToolCZ, Praha:  

„Certifikací SBToolCZ k šetrné výstavbě“ 

- Ing. Rudolf Böhm, Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno:  „Certifikace budov DGNB“ 

 

Rekapitulace,  závěr konference - Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.  

 

Konferenci pořádá: Institut udržitelné výstavby s.r.o., Kongresové centrum, Výstaviště 1, 603 00 Brno, e-mail bohm@inuv.cz                   

Další informace a přihlášky k účasti na konferenci naleznete na www.inuv.cz 

mailto:bohm@inuv.cz

