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Odborné sekce Rady

1. Gestor
2. Předseda
3. Místopředseda
4. Tajemník
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Zaměření sekce (profil sekce)
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1. Sekce kvality HK ČR

1. HK ČR
2. Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (HK ČR)
3. Ing. Jaroslav Schön (HK ČR)
4. Ing. Luděk Kašpar (HK ČR)

Obecně:

Aktuálně:

2. Kvalita v průmyslu a
stavebnictví

3. Kvalita ve vzdělávání

4. Kvalita v ochraně

1. MPO, SP ČR
2. Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc, MBA
(VUT Brno)
3. Ing. Jaroslava Kubů (MPO)
3. Ing. Boris Dlouhý, CSc. (SP ČR)
4. Ing. Ladislav Balatka (MPO)

Obecně:

1. VŠB TU Ostrava (DTOCZ)
2. prof. Ing. R. Petříková, CSc. (DTOCZ)
3. prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. (VŠB)
4. Ing. Zora Vidovencová (ČSVTS)

Obecně:

Aktuálně:

1. Sdružení českých spotřebitelů (SČS)

Obecně:
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Aktuálně:

iniciovat a podporovat aktivity, které vedou k zlepšování
podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání
a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu
ČR i v zahraničí.
pravidla praxe, značka kvality HK ČR; bezpečná cena; průkaz
kvalifikace (odborné způsobilosti); kvalita v celoživotním
vzdělávání; kvalita podnikání a profesí (systémy řízení a zlepšování
výkonnosti), využívání infrastruktury kvality (TN, TP, TIC), kvalita
certifikace včetně zákaznické vazby, vztahy ke spotřebiteli,
Společenská odpovědnost organizací, Etický kodex HK ČR, kvalita
ve veřejných zakázkách
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
zvýšení důvěryhodnosti certifikací; zkvalitnění technických norem;
zvýšení úrovně technického vědomí kvality v oblasti vzdělávání,
zvyšování konkurenceschopnosti firem prostřednictvím seminářů
a využíváním značek kvality (např. zn.“Osvědčeno pro stavbu“);
návrh právního předpisu týkajícího se uplatňování Eurokódů
zvyšování kvality vzdělávání; zavádění hodnocení kvality škol; větší
podpora technického a přírodovědného vzdělávání; celoživotní
vzdělávání
zabezpečení udržitelnosti a šíření výstupů z projektu IPN Kvalita
– zabezpečování a hodnocení kvality v terciárním vzdělávání,
příprava a realizace průzkumu přístupů veřejných a soukromých VŠ
v oblasti práce s jednotlivými skupinami zákazníků, možnosti
technického vzdělávání v připravovaných vzdělávacích programech
pro předškolní vzdělávání, spolupráce studentů SŠ a VŠ,
problematika NSK, ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
zvyšování kvality ochrany spotřebitele na vnitřním trhu účinnějším
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spotřebitele

2. Ing. Libor Dupal (SČS)
3. Libuše Oulehlová (SOS-Asociace)
4. Ing. Libor Novák (SČS)

Aktuálně:

5. Sekce infrastruktury kvality

1. ÚNMZ
2. Ing. Jiří Růžička, MBA (ČIA, o.p.s.)
3. Mgr. Viktor Pokorný (ÚNMZ)
4. Monika Soukupová (ČIA, o.p.s.)

Obecně:
Aktuálně:

6. Kvalita cestovního ruchu,
hotelnictví, lázeňství a
gastronomie

1. MMR, SOCR ČR
2. Ing. Jitka Mattyašovská (MMR)
3. Ing.Pavel Hlinka (viceprezident SOCR ČR)

Obecně:
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zapojením spotřebitelů do tvorby technických předpisů
a technických norem, do procesů zlepšování uplatňování předpisů
a norem, včetně účinného a spolehlivého využití posuzování shody
třetí stranou a posilování účinnosti dozoru nad trhem atp.,
a včetně posilování úlohy dobrovolných samoregulačních nástrojů,
značek kvality atp.
posilování systematické spolupráce s národním normalizačním
orgánem a evropskou asociací ANEC s cílem řešení konkrétních
úkolů k propagaci úlohy technické normalizace ve vztahu
k ochraně spotřebitelů; iniciace tvorby legislativy v oblasti
“bezpečnost a kvalita služeb“; spolupráce na evropské normě
„bezpečnost dětské obuvi“; šíření značky kvality pro bezpečné
hřiště; podpora kvality v dalších službách (poštovní služby,
doprava, čistírny/prádelny atd.).
Priorita: „Prosazovat posuzování shody třetí nezávislou stranou“
uvedený úkol je zapracován do činnosti jednotlivých členů sekce
tak, aby společný harmonizovaný přístup vedl k nárůstu zájmu
průmyslu, zemědělství, obchodu, MSP, veřejné správy k využívání
posuzování shody třetí stranou; realizace je zejména zaměřena na
propagaci aktivit RK ČR a pořádání odborných seminářů;
posuzování systému „Veřejné připomínkování návrhů technických
norem“ a jeho postupné rozšiřování; nové státní etalony pro
pokrytí potřeb českého průmyslu; propagace značky „Osvědčeno
pro stavbu“; propagace v neregulované sféře posuzování systémů
managemntu třetí nezávislou stranou (ISO 9001, ISO 14001);
rozvoj komunikace s jednotlivými stakeholdery i akreditovanými
subjekty s využitím elektronických nástrojů; podpora
a zviditelňování nástrojů, které spotřebitelům a uživatelům
výrobků a služeb poskytují informace o kvalitě a bezpečnosti
výrobku či služby
realizace aktivit vedoucích ke zvyšování kvality poskytovaných
služeb v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství
a gastronomie
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7. Kvalita v životním prostředí

4. Mgr. Magdalena Šťastná (MMR)

Aktuálně:

1. MŽP
2. Mgr. Daniel Hájek (MŽP)
3. Ing. Pavel Růžička (ENVIROS)
4.

Obecně:

Aktuálně:

8. Pro kvalitu potravin a
zemědělských surovin

9. Odborná sekce pro kvalitu ve
zdravotnictví

10. Kvalita ve veřejné správě

1. MZe
2. MUDr. Viera Šedivá (MZe)
3. Ing. Hynek Strnad (PK ČR)
4. Ing. Barbora Krnáčová (MZe)

Obecně:

1. MZ ČR
2. Mgr. Milena Kalvachová (MZ ČR)
3.
4. Ing. Lenka Zemanová (MZ ČR)
1. MV
2. Ing. Mgr. David Sláma (MV)
3. Ing. Štěpánka Cvejnová (MV)
4. Ing. Lenka Švejdarová (MV)

Obecně:

Aktuálně:

Aktuálně:
Obecně:

Aktuálně:

Kvalita v obranném
a bezpečnostním průmyslu

11.

1. MO (Úř OSK SOJ)
2. Ing. Martin Dvořák, Ph.D. (Úř OSK SOJ)
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Obecně:

spolupráce na zavedení „Národního systému kvality služeb
v cestovním ruchu“
zlepšování kvality životního prostředí, zejména se zaměřením na
hospodaření s energiemi, surovinami, odpady, odpadními vodami
a s čistotou ovzduší; podpora tzv. dobrovolných nástrojů
–environmentálního značení, EMAS, čistší produkce, zelené
veřejné zakázky.
informační podpora Národních programů – environmentálního
značení, EMAS, čistší produkce,
efektivní opatření pro bezpečné a kvalitní potraviny, zejména se
zaměřením na potravinové právo a jeho harmonizaci, normalizační
činnost a bezpečnost potravin; kvalitativní schémata v rámci EU
administrace značky Klasa a její vazba na regionální značky;
kvalitativní schémata pro potraviny v rámci EU a jejich využití
v rámci ČR
kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních
služeb
Dobrovolnictví ve zdravotnictví v návaznosti na zákon
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
rozšíření metod kvality a metodická podpora řízení kvality ve
veřejné správě v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné
správy ČR pro období 2014 – 2020 schváleného usnesením vlády č.
680 z 27.8.2014
realizace opatření a aktivit dle Implementačního plánu
zpracovaného ke strategickému cíli č. 1 Modernizace veřejné
správy Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
2014 – 2020 (specifický cíl č. 1.3 Rozšíření metod kvality ve
veřejné správě – zavádění řízení kvality ve služebních úřadech,
rozšíření využívání metod kvality v organizacích územních
samosprávných celků)
podpora zvyšování kvality a spolehlivosti výrobků a služeb,
určených k zajištění obranyschopnosti státu, k zabezpečení
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3. Ing. Petr Vacek (Úř OSK SOJ)
4. Ing. Tomáš Jandejsek (Úř OSKSOJ)
Aktuálně:

Pro mediální podporu
a propagaci

12.

Společenská odpovědnost
a udržitelný rozvoj

13.

14.Kvalita v dopravě

1. NIS-PK
2. Ing. Jan Taraba (NIS-PK)
3. Ing. Pavel Ryšánek (NIS-PK)
4. David Kubla, DiS. (NIS-PK)

Obecně:

1. ČSJ
2. Ing. Lucie Mádlová, Ph.D. (A-CSR, Národní síť
Global Compact ČR)
3. Eva Svobodová, MBA (AMSP ČR)
4. Mgr. Ivona Humpál (NIS-PK)

Obecně:

1. MD
2. Ing. Olga Krištofíková (MD)
3. Mgr. Petr Řehák (MD)
4. Ing. Jana Košťálová (MD)

Obecně:

Aktuálně:

Aktuálně:

Aktuálně:
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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 každoročního projektu medializace a propagace
Národní politiky kvality, včetně vrcholné akce roku „Listopad
– Měsíc kvality“; podpora aktivit ostatních odborných sekcí
z rozpočtu Rady kvality ČR (projednávání žádostí)
podpora a koordinace konceptu společenské odpovědnosti (CSR) a
udržitelného rozvoje v ČR
koordinace a naplňování aktivit vyplývajících z obsahu Národního
akčního plánu CSR v ČR, za jejichž realizaci odpovídá či
spoluodpovídá Rada kvality ČR; aktualizace Národního akčního
plánu CSR v ČR; správa Národního informačního portálu CSR;
implementace evropské směrnice povinného reportingu informací
nefinanční povahy do české legislativy; podpora Národní sítě
Global Compact Česká republika (The Global Compact Network
Czech Republic); pořádání/spolupráce při realizaci odborných akcí
k problematice CSR a udržitelného rozvoje v ČR; podpora
vzdělávání v oblasti CSR a udržitelného rozvoje; vytvoření národní
sítě CSR tzv. Platformy zainteresovaných stran CSR (viz strategický
dokument Národní akční plán CSR v ČR) a koordinace jejích aktivit
kvalita ve veřejné dopravě, v oblasti pozemních komunikací
systému kvality pro pozemní komunikace a zimní údržbě
a problematika sjednocování elektronických systémů plateb
a odbavení cestujících.
problematika „Bezpečnostní inspekce na síti silnic zařazených do
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Kvalita v obchodě

1. SOCR ČR
2. Ing. Pavel Mikoška CSc. (SOCR ČR)
3.
4. Mgr. Andrea Petrů (SOCR ČR)

Obecně:

Aktuálně:

Kvalita v energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
RNDr. Miloš Kužvart (TZÚS Praha, s.p.)

Obecně:

Bc. Jitka Kopřivová (TZÚS Praha, s.p.)

Aktuálně:

17.

sítě TEN-T“
zvyšování povědomí o kvalitě maloobchodního prodeje;
spolupráce na přípravě legislativy týkající se kvality obchodu,
problematika kvality potravin, podpora prodeje českých produktů,
zvyšování kvality obchodních vztahů B2B, odstraňování
administrativních bariér v obchodním podnikání, podpora
zkvalitňování ochrany spotřebitele
podpora iniciativy „Supply Chain Iniciative“ ke zkvalitnění
obchodních vztahů B2B; podpora zlepšování kvality produktů na
českém trhu; možnosti zvyšování prodeje českých potravin
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 (ÚE a OZE)
prioritně bude práce zaměřena na oblasti JE, ES, ÚE a OZE.
V oblasti JE budou řešena především témata: 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
vzdělávání a informovanosti v oblasti energetiky, kvalita zpětné
vazby rozhodovacích procesů v ES. V oblasti ÚE a OZE se práce
soustředí na prověření duplicit ve stávajících podpůrných
programech a na možnosti koordinace činností mezi různými
ministerstvy včetně legislativy (především přípravy prováděcích
předpisů).

neobsazeno
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18.Sekce kvality služeb sociálního
začleňování

1. MPSV
2. Mgr. Jan Vrbický
3. ThDr. Markéta K. Holečková
4. Mgr. Eva Capicarová
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Obecně:

Aktuálně:

zvyšování kvality sociálních služeb, služeb pro rodiny, ohrožené
děti, seniory a služby trhu práce. Pojítkem služeb je podpora lidí
v sociálním začleňování do společnosti.
tvorba návrhu modelu kvality pro poskytovatele sociálních služeb
za rezort MPSV, revize parametrů a kritérií kvality poskytování
sociálních služeb, průběžný monitoring plnění Strategie sociálního
začleňování 2014 – 2020 a Koncepce prevence a řešení
problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020
a zpracování zpráv o plnění obou materiálů se zapojením Komise
pro sociální začleňování, naplňování politiky přípravy na stárnutí
v návaznosti na dokument Národní akční plán podporující pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze ke dni
31.12.2014) a zpracování hodnotící zprávy se zapojením
odpovědných gestorů (ministerstva, kraje, Rada vlády pro seniory
a stárnutí populace).
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