1. Zaměření odborných sekcí

Odborné sekce Rady
1. Sekce pro kvalitu HK
ČR

1. Gestor
2. Předseda
3. Místopředseda
4. Tajemník
1. HK ČR
2. František Holec (HK ČR)
3. Ing. Alexandr Bareš (HK ČR)
4. Mgr. Lucie Plachá (HK ČR)

2. Kvalita v průmyslu a
stavebnictví

1. MPO, SP ČR
2. Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (SPS v ČR)
3. Ing. Jaroslava Kubů (MPO)
3. Ing. Boris Dlouhý, CSc. (SP ČR)
4. Ing. Ladislav Ondřej (MPO)

3. Kvalita ve vzdělávání

1. VŠB TU Ostrava (DTOCZ)
2. prof. Ing. R. Petříková, CSc. (DTOCZ)
3. prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. (VŠB)
4. Ing. Zora Vidovencová (ČSVTS)
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Zaměření sekce (profil sekce)
vzdělávání
v oblasti
systémů
řízení
kvality;
implementace moderních metod zvyšování efektivnosti
a výkonnosti MSP v průmyslu, stavebnictví, řemeslech
a obchodu
Aktuálně: značky kvality HK; bezpečnostní průkaz ke zvýšení
kvality v dodržování BOZP; návrh věcného návrhu
zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických
zařízení
Obecně: problematika vztahu „kvalita – výkonnost“ v průmyslu
a stavebnictví v souvislosti se systémy řízení kvality,
certifikací a s mezinárodní konkurenceschopností
podniků;
technická
normalizace
v
průmyslu
a stavebnictví při přechodu na elektronizaci norem
Aktuálně: zvýšení
důvěryhodnosti
certifikací;
zkvalitnění
technických norem; zvyšování konkurenceschopnosti
firem prostřednictvím seminářů a využíváním značek
kvality (např. zn.“Osvědčeno pro stavbu“); návrh
právního předpisu týkajícího se uplatňování Eurokódů
Obecně: zvyšování kvality vzdělávání; zavádění hodnocení
kvality
škol;
větší
podpora
technického
a přírodovědného vzdělávání; celoživotní vzdělávání
Aktuálně: spolupráce na tvorbě jednotné metodiky a implementace
hodnocení kvality vysokých škol v ČR; spolupráce na
návrhu terciárního vzdělávání a hodnocení kvality

Obecně:
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4. Kvalita v ochraně
spotřebitele

1. Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
2. Ing. Libor Dupal (SČS)
3. Libuše Oulehlová (SOS)
4. Ing. Libor Novák (SČS)

5. Kvalita v normalizaci,
metrologii,
zkušebnictví,
akreditaci a
certifikaci

1. ÚNMZ
2. Ing. Jiří Růžička, MBA (ČIA, o.p.s.)
3. Ing. Milan Holeček (ÚNMZ)
4. Monika Soukupová (ČIA, o.p.s.)

6. Kvalita cestovního
ruchu, hotelnictví,

1. MMR, SOCR ČR
2. (MMR)
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terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje; spolupráce
na projektu „Podpora technických a přírodovědných
oborů“
Obecně: zvyšování kvality ochrany spotřebitele účinnějším
zapojením spotřebitelů do tvorby technických předpisů
a technických norem, posuzování shody, i dozoru nad
trhem atp. i z hlediska kvality ochrany spotřebitelů
Aktuálně: hledání možností systematické spolupráce s národním
normalizačním orgánem a evropskou asociací ANEC;
vysvětlování a propagace úlohy technické normalizace
ve vztahu k ochraně spotřebitelů; hledání možností
zapojení do tvorby legislativy v oblasti “bezpečnost
a kvalita“; spolupráce na evropské normě „Zdravotní
nezávadnost dětské obuvi“; příprava značky kvalitního
provozu „Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť“
Obecně: problematika
kvality
v technické
normalizaci,
metrologii, akreditaci a certifikaci
Aktuálně: vytváření
terminologické
databáze
k lepší
srozumitelnosti normativních dokumentů; zkvalitnění
vztahu metrologie a certifikace systémů managementu;
rozvíjení certifikačního systému „Osvědčeno pro
stavbu“; propagace novinek v posuzování životního
cyklu
výrobků
a
seznamování
veřejnosti
s environmentálním prohlášením o produktu (EPD);
spolupráce při vhodném zapojování spotřebitelských
organizací do technické normalizace a podpora zavádění
kvalitních kontrolních a zkušebních mechanismů do
obchodní sítě; využívání akreditace jako nástroje

Obecně:

ověřování odborné způsobilosti všude tam, kde je to
vhodné v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 765/2008“
realizace aktivit vedoucích ke zvyšování kvality
poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu,
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lázeňství a
gastronomie
7. Kvalita v životním
prostředí

8. Pro kvalitu potravin a
zemědělských surovin

9. Odborná sekce
kvality v resortu MZ
a MPSV

10. Kvalita ve veřejné
správě

3. Ing.Pavel Hlinka (viceprezident SOCR ČR)
hotelnictví, lázeňství a gastronomie
4. (MMR)
Aktuálně: spolupráce na zavedení „Národního systému kvality
služeb v cestovním ruchu“
Obecně: zlepšování kvality životního prostředí, zejména se
1. MŽP
2. Ing. Pavel Růžička (MŽP)
zaměřením na hospodaření s energiemi, surovinami,
odpady, odpadními vodami a s čistotou ovzduší;
3. Mgr. Daniel Hájek (MŽP)
4. Ing. Pavel Růžička (MŽP)
podpora ekoznačení (Ekologicky šetrný výrobek/služba)
a recyklace
Aktuálně: projekt „Cena za propagaci ekoznačky“; spolupráce při
propagaci „Zelená úsporám“; podpora národního
programu „Čistší produkce“; podpora zavádění systémů
environmentálního managementu; spolupráce na
přípravě konference ENVIRO
Obecně: efektivní opatření pro bezpečné a kvalitní potraviny,
1. MZe
zejména se zaměřením na potravinové právo a jeho
2. Ing. Jindřich Fialka (MZe)
3. Ing. Hynek Strnad (PK ČR)
harmonizaci, normalizační činnost a bezpečnost
4. Ing. Jiří Matoušek (MZe)
potravin; kvalitativní schémata v rámci EU; kvalita
činností v lesnictví
Aktuálně: administrace značky Klasa a její vazba na regionální
značky; kvalitativní schémata pro potraviny v rámci EU
a jejich využití v rámci ČR
1. MZ (Mgr. Milena Kalvachová)
Obecně: zvyšování kvality činností v oblasti zdravotní a sociální
1. MPSV (Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.)
péče, zejména se zaměřením na meziresortní analýzu
problematických oblastí a situací a návrhy jejich řešení
Aktuálně: analýza využitelnosti programů bezpečnosti pacientů
(preventivních bezpečnostních opatření) resortu MZ ČR
v pobytových sociálních službách
1. MV
Obecně: hodnocení kvality činností ve veřejné správě; podněty
2. Ing. Štěpánka Cvejnová (MV)
k dalšímu rozvoji kvality a návrh řešení případných
3.
naléhavých problémů v této oblasti
4. Mgr. Veronika Vovsíková (MV)
Aktuálně: úprava statutu Ceny MV za kvalitu; příprava projektu
Centrum podpory kvality veřejné správy; příprava příští
Národní konference kvality ve veřejné správě a návrh
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11. Kvalita v obranném a
bezpečnostním
průmyslu

12. Pro mediální podporu
a propagaci

1. MO (Úř OSK SOJ)
2. Pplk. Ing. Martin Dvořák, Ph.D. (Úř OSK
SOJ)
3. Ing. Petr Vacek (Úř OSK SOJ)
4. Mgr. Bohumila Ehlenová (Úř OSKSOJ)

Obecně:

1. NIS-PK
2. Ing. Pavel Ryšánek (NIS-PK)
3. Ing. Jan Taraba (RIX, s.r.o. Praha)
4. David Kubla, DiS. (NIS-PK)

Obecně:

Aktuálně:

Aktuálně:

13. Společenská
odpovědnost
organizací

1. ČSJ
2. Ing. Alena Plášková, CSc. (ČSJ)
3. RNDr. Hana Žufanová (ČSJ)
4. (ČSJ)

Obecně:

14. Kvalita v dopravě

1. MD
2. Ing. Karel Urban (MD)
3. Mgr. Petr Řehák (MD)
4. Mgr. Šárka Homfray (MD)

Obecně:

Aktuálně:

Aktuálně:
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změn v její koncepci a organizaci
podpora zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků
a služeb, určených k zajištění obranyschopnosti státu,
k zabezpečení
konkurenceschopnosti
obranného
průmyslu ČR a k plnění závazků ČR vůči NATO
návrh systému podmínek pro realizaci státního
ověřování
kvality
u
podniků
obranného
a bezpečnostního
průmyslu
podle
AQAP/ČOS;
dokončení projektu a provoz školícího a poradenského
centra v součinnosti s asociací OBP; informační
a propagační činnost v periodikách „Review“ a „112“
podpora naplňování přijaté Strategie Národní politiky
kvality prostřednictvím propagace a mediální podpory
aktivit a programů Národní politiky kvality
průběžné plnění schváleného projektu medializace
a propagace Národního programu kvality na rok 2010,
včetně vrcholné akce roku „Listopad – měsíc kvality“;
spolupráce na projektu Rady „Tvorba normativního
dokumentu pro certifikaci CSR“
podpora šíření a koordinace konceptu společenské
odpovědnosti (CSR) organizací v ČR
realizace odborných akcí k problematice CSR;
připomínkování návrhu normy ISO/DIS 26000 pro CSR;
propagace CSR na webu a v odborných publikacích;
podíl na návrhu a realizaci Ceny hejtmana MSK za
CSR; tvorba normativního dokumentu na požadavky pro
společenskou odpovědnost organizací
kvalita veřejné i privátní dopravy osob; zlepšování
dopravní infrastruktury (zejména silnic a dálnic);
bezpečnost a kvalita vozového parku (STK, emise);
šetrnost dopravy k životnímu prostředí (znečišťování,
hluk); certifikace činností
zajištění jednotného standardu údržby pozemních
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15. Kvalita v obchodě

1. SOCR ČR
2. PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. (SOCR ČR)
3. Petr Vyhnálek (Globus ČR, k.s.,
viceprezident SOCR ČR)
4. Ing. Hana Michovská (SOCR ČR)

16. Kvalita v energetice

1. ČEZ, a. s. Praha
2. Ing. Daniel Jarchovský (ČEZ, a. s.)
3.
4. Michaela Bubeníčková (ČEZ, a. s.)
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komunikací; průzkum uzavírání smluv o zajištění
dopravní obslužnosti v krajích; návrh statutu a způsobu
hodnocení Ceny kvality Ministerstva dopravy ČR
„Nejlepší dopravní společnost pro veřejnou osobní
dopravu
Obecně: zvyšování celkové kvality prodeje; spolupráce na
přípravě legislativy týkající se problematiky kvality
obchodu, a v této souvislosti i ochrany životního
prostředí, prosazování zásad společenské odpovědnosti
obchodních organizací a ochrany spotřebitele
Aktuálně: práce na projektu „Podpora zlepšení image obchodu
a společenského ocenění práce v obchodě“; spolupráce
na rozvoji Programu Česká kvalita a podpoře zlepšování
kvality výrobků na českém trhu; spolupráce na
zlepšování kvality obsahu a formulace technických
a hygienických
norem
(odstraňování
možností
nejednotného výkladu)
Obecně: zvyšování kvality a povědomí o kvalitě v energetickém
oboru, platforma pro koordinaci a podporu řešení
specifických problémů v oblasti kvality a systémů řízení
v energetice, zejména se zaměřením na bezpečnost a
kvalitu v jaderné energetice (JE) a v elektrizační
soustavě (ES), dále dostupnost energií a kvalitní a
úsporné zhodnocování primárních zdrojů
Aktuálně: prioritně bude práce zaměřena na oblasti JE a ES,
v oblasti JE budou řešena především témata: způsobilost
lidských zdrojů v oborech „kvality“ pro JE,
standardizace a publikace, osvěta a výměna informací a
zkušeností, ověřování „jaderné kvality“; v oblasti ES se
činnost soustředí na témata: rizika kvality - slabá místa
v ES, kvalitativní požadavky na bezpečnost v ES,
kvalita standardů a energetické legislativy, působení
inovací a rozvoje ES na kvalitu procesů, kvalita
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vzdělávání a informovanosti v oblasti energetiky, kvalita
zpětné vazby rozhodovacích procesů v ES.
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