STATUT ODBORNÉ SKUPINY PRO SVAŘOVÁNÍ

ustavené při OS Tramvajové tratě
Sdružení dopravních podniků ČR

Článek 1
Základní ustanovení
1

Odborná komise (dále i jen „OK“) je poradním orgánem odborné skupiny Tramvajové tratě
(dále i jen „OS TT“) a Sdružení dopravních podniků ČR (dále i jen „SDP ČR“).

2

Odbornou komisi navrhuje OS TT a schvaluje Správní rada SDP ČR.

3

V OK působí odborníci v oblasti svařování v dopravě.

4

OK vznikla na základě usnesení Správní rady SDP ČR. Činnost OK byla zahájena
15. května 1998.
Článek 2
Oblast působení

1

OK působí ve SDP ČR.

2

OK rovněž působí u dodavatelů, kteří provádí dodavatelské svářečské práce pro členy
SDP ČR.
Článek 3
Oblast činnosti

1

OK byla schválena za účelem kontroly dodržování normativů, EN, ČSN a schválených
technických pravidel všech členů SDP ČR a subdodavatelů, kteří svářečské práce provádí
pro SDP ČR. OK navrhuje předpisy a předkládá změny předpisů ke schvalování správní radě
SDP ČR v oblasti technologie a kvality svařování v městské drážní dopravě.

2

Členové OK provádějí audity v oblasti svařování na základě pověření k činnosti vydaným
správní radou SDP ČR.

3

Audity jsou prováděny v rámci členů SDP ČR a také u subdodavatelů, kteří svářečské práce
pro členské dopravní podniky provádějí.
Článek 4
Provádění auditu

1

Jména členů OK, kteří jsou pověřeni provádět audit:
-

Ivo Hlavatý, prof. Ing., Ph.D.
Petr Hájek
Jan Kadlec, Ing.
Zdeněk Kübel, Ing.
Stanislav Tvarůžek, Ing.
Radek Bartošic, Ing.
Jiří Krpenský

2/4

2

O provedeném auditu se vystaví protokol, na jehož základě komise vydá OPRÁVNĚNÍ
k provádění svářečských prací pro danou technologii, nebo návrh k příslušnému certifikačnímu
orgánu k provedení auditu.

3

Platnost prvního auditu je jeden rok.

4

Po provedení reauditu se na základě protokolu provede prodloužení OPRÁVNĚNÍ.

5

Délka OPRÁVNĚNÍ není delší než tři roky a je závislá na závažnosti zjištěných závad.

6

Audit je zaměřen na část legislativní a na část praktickou.

7

Členové OK, kteří audit provádějí, se řídí všemi platnými normativy, EN, ČSN a schválenými
technickými pravidly vydanými SDP ČR a stanovisky či rozhodnutími Drážního úřadu (DÚ).

8

Protokol o provedeném auditu podepíše statutární zástupce organizace, ve které byl audit
proveden, a auditoři.

9

Nedílnou součástí oprávnění je protokol o provedeném auditu.

10 Oprávnění vydává a podepisuje výkonný ředitel SDP ČR na návrh OK.
Článek 5
Úhrada auditu
1

Úhradu nákladů na provedení auditu nese organizace, ve které byl audit proveden.

2

Výše úhrady za audit je závislá na rozsahu prováděných svářečských prací, výše úhrady je
dána přílohou č. 1 tohoto statutu.
Článek 6
Závěrečné ustanovení

1

Změny ve statutu OK schvaluje Správní rada SDP ČR.

2

Statut nabývá účinnosti dnem schválení Správní radou SDP ČR.

Tento statut byl schválen na zasedání SR SDP ČR dne: 8. dubna 2009 a aktualizován na základě
usnesení SR SDP ČR dne 19. června 2019.

Digitálně podepsal

Mgr. Martin Mgr. Martin Chval
Datum: 2019.07.04
Chval
14:12:48 +02'00'
Mgr. Martin Chval
výkonný ředitel SDP ČR
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Příloha č. 1 Statutu Odborné komise pro svařování při OS TT SDP ČR
Správní rada SDP ČR schválila na svém zasedání dne 12. dubna 2006 následující
maximální náklady, které mohou účtovat členové OK při provádění auditu:
-

Cestovní náhrady dle zák. 119/1992 Sb.

-

420,- Kč za každou hodinu práce člena komise.
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