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Pravidla  

kvalifikované autorizace živnostenských společenstev 
Hospodářské komory České republiky 

1. října 2010 

 
 

Čl. 1 

Předmět pravidel 
 

Pravidla kvalifikované autorizace živnostenských společenstev (dále jen „Pravidla“) upravují 

postup udělování kvalifikované autorizace Hospodářské komory České republiky (dále jen „HK 

ČR“) vybraným společenstvům začleněným v HK ČR k výkonu koordinačních, aktivizačních 

a reprezentačních činností skupiny živnostenských společenstev téhož oboru nebo v téže územní 

oblasti a zabezpečují jednotný systém při udělování těchto kvalifikovaných autorizací. Pravidla 

stanoví základní požadavky na žadatele o kvalifikovanou autorizaci, náležitosti související 

s udělováním kvalifikovaných autorizací a kompetence a povinnosti autorizovaných 

živnostenských společenstev.  

 

 

Čl. 2 

Výklad pojmů 
 

1. Obor – je odbornost nebo profese, pro kterou je žadateli vydána kvalifikována autorizace. 

Odbornost nebo profese je definována v souladu se zřizovací listinou společenstva 

a s činnostmi jeho členů. Obor odpovídá kategoriím vydaným pro potřeby kvalifikované 

autorizace.  

2. Žadatel o kvalifikovanou autorizaci - společenstvo (svaz, sdružení, cech apod.) začleněné 

do HK ČR (dále jen žadatel). 

 

 

Čl. 3 

Základní podmínky pro žadatele o kvalifikovanou autorizaci 
 

1. Žadatel musí mít právní subjektivitu a musí sdružovat podnikatele (fyzické i právnické osoby, 

jejichž předmět podnikání souvisí s odbornostmi, které společenstvo zastupuje). Tato 

odbornost nebo profese musí být definována ve zřizovacích dokumentech žadatele.  

2. Žadatel musí zabezpečovat služby v následujících oblastech – technické, informační, 

poradenské, vzdělávací apod., a to pro své členy i pro veřejnost. Přitom musí dbát, aby byly 

dodrženy podmínky volné hospodářské soutěže. 

3. Žadatel musí svojí činností a poskytováním svých služeb pokrývat celé území ČR nebo jeho 

převažující část, popřípadě takové území, kde působí podnikatelé v některém speciálním 

oboru. 

4. Pokud existují pro danou odbornost dva nebo více žadatelů, musí jejich žádosti předcházet 

snaha o dohodu o společném postupu při zajišťování činnosti budoucího autorizovaného 

živnostenského společenstva. Forma této dohody je ponechána na společenstvech. Pokud 

k takové dohodě nedojde, bude pro danou odbornost autorizováno jen to společenstvo, které 

splní více kritérií v Pravidlech uvedených. 
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5. Žadatel musí prokázat svoji aktivní účast na práci HK ČR, v jejích orgánech nebo sekcích, 

a doložit seznam svých členů (dle metodiky pro vedení členské základny HK ČR). 

6. Žadatel sleduje vývoj podnikání ve svém oboru a profesi, podílí se na tvorbě právních 

předpisů, evropských a českých technických norem a dalších normativních dokumentů 

ovlivňujících úroveň dění v  oboru autorizace, který žadatel reprezentuje, a spolupracuje 

s příslušnými státními orgány, organizacemi a dalšími institucemi. 

7. Žadatel by se měl aktivně podílet na činnosti nadnárodních společností, orgánů a institucí 

zabývajících se odborností, kterou žadatel reprezentuje.  

8. Žadatel je členem odborných evropských organizací, jsou-li takovéto organizace zřízeny. 

 

 

Čl. 4 

Základní kritéria pro hodnocení žadatele o udělení kvalifikované autorizace 
 

Při hodnocení žádosti se posuzují základní podmínky uvedené v článku 3 těchto Pravidel, podle 

nichž jsou stanovena následující kritéria pro hodnocení: 

 

a) rozsah oborů, které žadatel reprezentuje a které jsou prokazatelně podloženy činností 

členské základny žadatele;  

b) dosavadní odborný přínos žadatele v těchto oborech;  

c) rozsah zabezpečování tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem 

a pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další 

normativní dokumenty dle ČSN EN 45020) a skutečnost, zda má žadatel pro tuto činnost 

zpracovanou metodiku; 

d) úroveň zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, 

případně v obou podobách); 

e) úroveň vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor;  

f) aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního 

vzdělávání; 

g) aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR; 

h) délka začlenění žadatele v HK ČR jako začleněného společenstva; 

i) příklady dosud zajišťovaných činností v oboru; 

j) členství v odborných evropských organizacích, jsou-li zřízeny; 

k) velikost členské základny žadatele a rozsah členství těchto členů v HK ČR; 

l) poskytování informací do oborového centra projektu Informační místa pro podnikatele; 

m) odborné a technické zázemí žadatele. 

 

 

Čl. 5 

Kompetence a povinnosti kvalifikovaných autorizovaných společenstev 
 

1. Autorizované společenstvo (dále jen „AS“) zabezpečuje společné činnosti a služby 

pro podnikatelskou sféru působící v  oboru autorizace, který reprezentuje, ve vazbě na čl. 3 

těchto Pravidel. 

2. AS musí zabezpečovat zejména výkon následujících činností v rozsahu udělené kvalifikované 

autorizace: 

a) vedení evidence členů subjektů podnikajících v daných oborech a její aktualizaci, 

b) v případě přípravy nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoli 

způsobem podmínky podnikání, předávání svých stanovisek a připomínek prostřednictvím 

společenstva nebo samostatně na základě pověření (v případě neslučitelných stanovisek 

resp. týkají-li se stanoviska a připomínky pouze daného oboru), 

c) aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR; 
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d) navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání ve svém oboru, 

e) vydávání instruktážních materiálů, vzorových dokumentů případně dokumentů normativní 

povahy a jejich zveřejňování, 

f) navrhování přesných podmínek, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, 

g) účast na dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech 

a navrhování osnov ve svém oboru, 

h) organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti 

podnikatelů a jejich zaměstnanců, 

i) aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního 

vzdělávání, 

j) jmenování svých členů do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky, 

k) zapojení do tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem a pravidel 

praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další normativní 

dokumenty dle ČSN EN 45020), zpracování a aktualizace metodiky pro tuto činnost; 

veškeré výše uvedené normativní dokumenty pro daný obor musí být veřejně projednány a 

přijaty v souladu s platnou právní úpravou, popř. na základě konsensu,  

l) zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, případně 

v obou podobách), 

m) vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor, 

n) členství v odborných evropských organizacích, jsou-li zřízeny, 

o) poskytování informací do oborového centra projektu Informační místa pro podnikatele, 

p) podílení se na činnosti v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací, 

q) podílení se svou případnou dílčí autorizací na činnosti Autorizované osoby – HK ČR 

či složky HK ČR. 

3. AS je vůči HK ČR, jakož i jménem HK ČR navenek, mluvčím příslušného oboru. Společenstva 

nezačleněná do HK ČR bude AS o své činnosti pouze informovat, pokud se AS o jejich 

existenci dozví. AS spolupracuje s ostatními společenstvy působícími v tomto oboru 

a s ostatními složkami HK ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní začleněná 

společenstva, krajské hospodářské komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské komory 

(dále jen OHK), resp. regionální hospodářské komory (RHK), a to prostřednictvím 

informačního systému HK ČR. 

 

Čl. 6 

Autorizační komise 
 

1. Autorizační komisi jmenuje prezident hospodářské komory na období 3 let.  

2. Autorizační komisi tvoří vždy lichý počet členů, minimálně tři. 

3. Členem autorizační komise může být pouze člen HK ČR.  

4. Členem autorizační komise může být fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není 

nijak omezena, a která vzhledem ke konkrétní žádosti o kvalifikovanou autorizaci není vůči 

předmětu žádostí ani vůči žadatelům podjatá. 

5. Úkolem autorizační komise je posoudit, zda byly splněny všechny podmínky a kritéria nutná 

pro udělení kvalifikované autorizace, tak jak jsou stanovena v těchto Pravidlech (dále jen 

„autorizační kritéria“). Autorizační komise jako výsledek posouzení žádosti o kvalifikovanou 

autorizaci vyhotoví Návrh na udělení kvalifikované autorizace a tento předloží prezidentovi 

HK ČR.    

6. Návrh na udělení či neudělení kvalifikované autorizace se provádí formou písemné zprávy, 

která obsahuje zhodnocení a posouzení, zda žadatel splňuje či nesplňuje autorizační kritéria, 

včetně jejich výčtu. Dále zpráva obsahuje výsledek a odůvodnění výsledku posouzení žádosti 

o kvalifikovanou autorizaci. Zpráva je předána prezidentovi HK ČR do 5 dnů po projednání 

autorizační komisí, který bez zbytečného odkladu rozhodne o udělení či neudělení 

kvalifikované autorizace.  
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Čl. 7 

Postup autorizace 
 

1. Žadatel doručí svoji žádost, která obsahuje popis a důkazní materiály o plnění požadavků 

uvedených v těchto Pravidlech, prezidentovi HK ČR prostřednictvím jeho sekretariátu.  

2. Obsah žádosti a úroveň plnění požadavků posuzuje autorizační komise. Tato komise projedná 

žádost nejpozději do 45 dnů od doručení žádosti do sekretariátu prezidenta HK ČR. V případě 

nejasností obsažených v žádosti projedná tato komise se žadatelem jeho žádost i ústně.  

3. Žadatel musí doložit aktuálnost konkrétních výstupů, jakož i skutečnost, že pro výkon činností 

má ustaveny příslušné odborné komise případně jiné orgány. 

4. Autorizační komise po splnění základních podmínek dle článku 3 a po prověření kritérií 

dle článku 4 předkládá návrh na udělení či neudělení kvalifikované autorizace prezidentovi 

HK ČR. Prezident HK ČR následně vydá konečné rozhodnutí ve věci dané kvalifikované 

autorizace. 

5. Autorizace se vydává na dobu tří let. 

6. Po této době může být kvalifikovaná autorizace opětovně udělena, resp. prodloužena. 

Zažádat o prodloužení kvalifikované autorizace může AS nejdříve ve lhůtě tří měsíců 

před uplynutím doby, na kterou byla kvalifikovaná autorizace udělena. Žádá-li jiné začleněné 

živnostenské společenstvo o kvalifikovanou autorizaci ve stejném oboru nebo oborech, doloží 

příslušné doklady dle č. 4 těchto Pravidel nejpozději ve lhůtě tří měsíců před uplynutím doby, 

na kterou byla kvalifikovaná autorizace ve stejném oboru udělena. Autorizační komise 

posoudí žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však ke dni ukončení platnosti stávající 

kvalifikované autorizace.     

7. V případě, kdy činnost společenstva spadá do více oborů, může být držitelem více 

kvalifikovaných autorizací k reprezentaci více oborů. 

8. O zrušení, odebrání nebo pozastavení již vydané kvalifikované autorizace rozhoduje prezident 

HK ČR na základě stanoviska orgánů HK ČR, autorizační komise, začleněných živnostenských 

společenstev a dalších složek HK ČR nebo přímo na základě žádosti AS. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Proti rozhodnutí prezidenta HK ČR ve věci udělení kvalifikované autorizace se může žadatel 

odvolat k představenstvu HK ČR. 

2. Pro realizaci činností ve smyslu těchto Pravidel musí být respektována veškerá rozhodnutí 

představenstva HK ČR a sněmu HK ČR. 

3. Úřad HK ČR vede evidenci a zajišťuje pravidelné zveřejňování informací o všech případech 

vydání, zrušení, odebrání či pozastavení kvalifikované autorizace společenstvům. 

 

Čl. 8 

Účinnost 
 

Tato Pravidla byla schválena představenstvem HK ČR dne 29. 9. 2010 s účinností ode dne  

1.10.2010.  

 

V Praze dne 29. 9. 2010 

 

    …………………………………………… 

               Petr Kužel, MBA 

                    prezident 

Hospodářská komora České republiky 


