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1. Seznam členů sekce s uvedením organizací, které členové zastupují              
Členy sekce jsou členové zainteresovaných organizací a institucí – viz bod 2. Plénum sekce
není, vzhledem k různorodosti zájmů sektorů i členů, evidováno v podobě samostatného
seznamu. Jedná se o zcela nesourodou komunitu, která není společně svolávána. To je
důvod věcný. Navíc, vzhledem k situaci v roce 2021 (epidemiologická omezení) probíhala
veškerá dílčí jednání on-line. 
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2. Představitelé sekce (předseda, místopředsedové, tajemník)           
Předsednictvo sekce:  
   
Předseda: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, člen Rady kvality ČR za Hospodářskou
komoru ČR (HK ČR), místopředseda Rady kvality ČR (RK ČR), člen Předsednictva RK ČR, člen
Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita RK ČR, předseda Sekce kvality HK ČR.

Místopředsedové: 
Ing. Petr Jonák, Svaz průmyslu a dopravy ČR, člen představenstva Svazu (oznámena
změna, zatím neoznámen nástupce).     
Ing. Jiří Nouza, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz
podnikatelů ve stavebnictví, prezident Svazu.     

Členové předsednictva:     
Ing. Martin Dvořák, Ph.D., Ministerstvo obrany ČR, ředitel Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti     
Ing. Jindřich Šturma, Ph.D., ČEZ, a.s., ředitel útvaru systémů řízení.     
Mgr. Michal Kafuněk, Ministerstvo dopravy ČR, odbor inteligentních dopravních systémů
a kosmických aktivit. Od 28.6.2021 změna v zastoupení, aktuálně je zástupcem Ing. Aleš
Jungmann, odbor ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací.    
Ing. Milan Badal, Český institut pro akreditaci, o.p.s., první náměstek ředitele (aktuálně
změna ve funkci).     

Tajemník: 
není ustanoven, svodná role není reálná, řešeno kapacitami jednotlivých zainteresovaných
organizací a institucí, kteří určili kontaktní osoby. Sekce je strukturována do „Prioritních
skupin“ podle sektorů a „Horizontální skupiny“, která koresponduje s Předsednictvem
sekce.

3. Plánované hlavní aktivity sekce          
V roce 2021 bylo prioritami sekce přispívat k naplňování Strategie Národní politiky kvality a
zpracovat náměty pro novou Strategii na období do roku 2030.  
V jednotlivých sektorech pokračovala realizace priorit z roku 2020 (viz Výroční zpráva za
rok 2020, bod 3.) Byly také iniciovány návrhy nových ocenění v rámci Národních cen kvality
a v rámci Národní programu Česká kvalita. Ocenění byla předána ministrem průmyslu a
obchodu a předsedkyní RK ČR v květnu 2021.
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4. Výsledky plnění plánu aktivit        
Byly předloženy náměty do připravované Strategie do roku 2030, které jsou v návrhu
materiálu zapracovány. Řada námětů také koresponduje se sektorovými a rezortními
prioritami, které jsou obsaženy v aktuálním programu vlády a prioritách hospodářských
partnerů (zejména HK ČR, SP ČR, AMSP ČR). Role sekce je z tohoto hlediska výrazně
koordinační. Sekce se významně podílela na posílení medializace NPK, NCK a Národního
programu Česká kvalita a podporovala zefektivnění a zjednodušení procedur pro     
 podporu aktivit sekcí.

5. Mimořádné akce a aktivity     

Samostatné mimořádné akce sekce nebyly plánovány s ohledem na situaci v roce 2021. V
jednotlivých sektorech řada aktivit proběhla, avšak bez žádosti o podporu z RK ČR.
Představitelé sekce podpořili vybrané vzdělávací a publikační aktivity v rámci RK ČR. 

6. Přínosy pro Národní politiku kvality  

Přínosy jednotlivých prioritních skupin pro Národní politiku kvality jsou hodnoceny jako
významné, i zásadní. Dokumentují to probíhající změny v jednotlivých sektorech průmyslu,
včetně obranného a bezpečnostního, ve stavebnictví, v postupech veřejných zadavatelů,
energetické efektivity/účinnosti, v rozvoji dopravní infrastruktury včetně standardů kvality
pro cestující, nárůstu uplatňování kvalitativních požadavků/kritérií v rozhodovacích
procesech, podpora aplikace nových technologií, inovací a aplikovaného výzkumu. V řadě
aspektů je činnost sekce provázána s Odbornou sekcí Infrastruktury kvality RK ČR. 

7. Náměty a doporučení ke zlepšení práce Rady kvality ČR 
Předseda sekce zpracoval a 1. místopředsedovi RK ČR předal návrh řešení efektivnějšího
systému podpory aktivit odborných sekcí RK ČR. V rámci formulace nové Strategie NPK do
roku 2030 zvážit strukturu odborných sekcí. 
 8. Informace o plánu práce na následující rok
Plán práce na rok 2022 navazuje na platné priority sekce a také na návrhy prioritních
skupin/sektorů do připravované Strategie NPK do roku 2030. Sekce také bude reagovat na
aktuální vývoj ovlivňující kvalitu v konkrétních případech/kvalitu života v ČR obecně (ceny
výstupů, ceny energií, investiční politika, rozvoj infrastruktury, politika výstavby apod.). 
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