
Zápis č. 16 
z jednání Odborné sekce Rady kvality ČR 

„kvalita v průmyslu a stavebnictví“ 
 dne 21.1.2014 

 
Místo konání: MPO, Na Františku 32, Praha1 
 
Přítomni: Ing. Balatka, CSc., Ing. Holák, Ing. Knetl, Ing. Kunčický, Doc., Ing. Mikš, CSc, 
                Ing. Polán, Ing. Ryšánek, Ing. Sedlák, Ing. Šebestík, Ing. Šafařík-Pštrosz, , Ing. 
                Viselka, Ing. Petr Serafín 
Omluveni: Ing. Dlouhý, Ing. Hercík, Ing. Koten, Ing. Kubů, Ing. Marek, Ing. Pošvářová, Ing. 
                Tyleček,                 
 
Hosté: Ing. Jiří Košulič, RTS,a.s., Ing. Jaroslav Starosta, PREFA Brno, a.s., Zdeňka 
Maisnerová, RK MPO  
 
Program jednání: 

 
1. Zahájení 

2. Informace z Rady kvality (doc. Mikš) 

3. Zhodnocení Týdne kvality 2013 (Ing. Ryšánek, Ing. Koten) 

4. Příprava konference TECH 21 – kvalita ve stavebnictví (Ing. Sedlák, PhD) 

5. Kvalita v prefabrikaci (Ing. Starosta, gen. ředitel PREFA BRNO, a.s.) 

6. Plán práce odborné sekce na rok 2014 (doc. Mikš, členové sekce) 

7. Podpory podnikání v rámci OPPI (Ing. Kubů) 

8. Náměty pro jednání Rady kvality 13.2. (členové sekce) 

9. Různé 

10. Závěr 

K bodu 1 Zahájení 
 
Jednání zahájil předseda Odborné sekce „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“, Doc. Mikš 
a přivítal hosty. Přednesl výše uvedený návrh programu jednání, který byl členy sekce 
schválen. 
 
K bodu 2 Informace z Rady kvality 
 
Doc. Mikš seznámil přítomné se zápisem z poslední Rady kvality. Konstatoval, že byla 
ministrem podepsána Charta kvality, schváleno čerpání rozpočtu Rady kvality, byla přijata 
zpráva Rady v energetice, bylo schváleno nové logo Czech made, byl přijat národní program 
kvality. Rozpracování závěrů z konference o kvalitě ve veřejné stavební zakázce bylo 
prodlouženo do ustavení nové vlády – (materiál pro ministra). Ing. Šafařík-Pštrosz 



informoval, že bude ustanovena malá pracovní skupina, která bude mít za úkol přípravu 
nového zákona o veřejných zakázkách 
 
 
 
K bodu 3 Zhodnocení Měsíce  kvality (Ing. Ryšánek) 
 
Průběh Měsíce kvality byl kladně hodnocen.  
 
K bodu 4 Příprava konference TECH 21 – kvalita ve stavebnictví (Ing. Sedlák, PhD) 

Ing. Sedlák představil program jednání konference TECH 21, která se koná 28.1.2014 v Brně 
a předal přítomným členům OS pozvánky. Zároveň konstatoval, že na jednání konference 
bylo, ke dni jednání OS, přihlášeno cca 60 účastníků. Poskytnutí podpory z prostředků Rady 
bude potvrzeno po schválení rozpočtu. 

K bodu 5 Kvalita v prefabrikaci (Ing. Starosta, gen. ředitel PREFA BRNO, a.s.) 

Ing. Starosta seznámil přítomné s prezentací „Kvalita v prefabrikaci“ jejíž součástí byla 
výrobková struktura společnosti PREFA BRNO, a.s. V prezentaci byl představen systém 
kontroly kvality a systém dokumentace jakosti, zároveň byly prezentovány nové požadavky 
odběratelů. Společnost uplatňuje v praxi směrnici EU č. 305/2011 – Prohlášení o vlastnostech. 
V současné době vydala společnost již celkem 83 prohlášení o vlastnostech. Ing. Starosta 
konstatoval, že interní náklady na kontrolu kvality dosáhly úrovně 4,5 – 5,0 mil Kč a externí 
náklady úrovně 0,6 mil. Kč (cca 1% z objemu produkce). Společnost provádí vlastní zkoušky 
kvality výrobků a provádí také zkoušky kvality vstupů. Na závěr Ing. Starosta konstatoval, že 
kvalita zajímá hlavně investory, vyšší dodavatelé staveb věnují kvalitě málo pozornosti.  

K bodu 6 Plán práce odborné sekce na rok 2014 (doc. Mikš, členové sekce) 

Doc. Mikš přednesl návrh plánu činnosti na rok 2014, který byl projednán a doplněn o 
připomínky z projednání, v konečném znění bude předložen Radě Kvality (příloha): 

 
K bodu 7 Podpory podnikání v rámci OPPI (Ing. Balatka) 

Ing. Balatka přednesl písemnou zprávu za omluvenou místopředsedkyni Ing. Kubů. 
V dokončovaných interních projektech OPPI mají podnikatelé možnost účastnit se v průběhu 
roku 2014 ještě v těchto projektech - Společná účast na specializovaných výstavách 
a veletrzích v zahraničí -  CzechAccelerator, CzechEkoSystem, Design a k posílení 
mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií 
(Vesmír). Podrobnější informace jsou na stránkách MPO, CzechInvest, Czech Trade 
a národní programy podpory jsou na stránce www.cmzrb.cz. 

Pokračuje intenzivní příprava Operačního programu OP PIK 2014-2020 ve všech čtyřech 
věcně zaměřených prioritních osách. 

Na 29.1.2014 bylo plánováno projednání návrhu OP PIK se zástupci Evropské komise. 
 

http://www.cmzrb.cz/


Usnesení vlády ze dne 23. října 2013 č. 809 stanoví, úkol předložit vládě ke schválení do 31. 
března 2014 operační programy spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje 
a dále Dohodu o partnerství a následně ji zaslat Evropské komisi pro zahájení formálního 
vyjednávání. Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem EU, který 
stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
K bodu 8 Náměty pro jednání Rady kvality 13.2. (členové sekce) 

Předat informaci o konání konference TECH21 „Trendy moderního stavebnictví“. Ing. 
Sedlák, PhD podá písemnou zprávu předsedovi a tajemníkovi sekce do 7. února. 

K bodu 9 Různé 

 
- Ing. Šafařík-Pštrosz představil činnost AAAO a předal členům OS materiál Asociace 

akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) – www.aaao.cz,  
- diskutována potřeba posuzování shody třetími stranami, 
- bylo konstatováno, že chybí propracovaný komplexní systém řízení veřejných 

stavebních zakázek týkající se celého životního cyklu staveb  
-  
- K bodu 10 Závěr 

Další termín jednání odborné sekce byl stanoven na 17.6.2014 
Tajemník sekce předá zápis Radě kvality. 
 
 
 
V Praze dne 28.1.2014 
 
Zapsal: Ing. Ladislav Balatka, v.r. 
Schválil: Doc Ing. Lubomír Mikš CSc., v.r.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

http://www.aaao.cz/
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