
 

 

 

 

 

PRAVIDLA AUTORIZACE 

 

1. Předmět Pravidel 

 
1.1. Tato Pravidla upravují postup udělení autorizace Hospodářské komory České republiky 

žadatelům (budoucím či stávajícím autorizovaným subjektům) k výkonu specifické činnosti, 

kdy je nutné ověřit na určenou dobu nejvyšší standard vybraných profesních aktivit, principů 

a dalších těmito Pravidly, případně autorizační komisí definovaných podmínek a kritérií 

autorizovaného subjektu.  

 

1.2.  Pravidla stanoví základní požadavky na žadatele o autorizaci, dále náležitosti související 

s udělováním, pozastavením, zrušením autorizací, a rovněž kompetence a povinnosti 

autorizovaných subjektů. Autorizovaný subjekt je uznán ve své dílčí oblasti jako speciální 

autorita. Udělení autorizace je zvláštním privilegiem a jako takové není ze strany žadatelů 

nárokové.  

 

 

2. Definice základních pojmů 

 

2.1. Oborem se ve smyslu těchto Pravidel rozumí odbornost nebo profese či její specifická část 

(oblast), pro kterou je žadateli vydána autorizace. Obor je definován mimo jiné v souladu se 

zřizovací listinou žadatele či s činnostmi jeho členů. Obor musí odpovídat seznamu vydanému 

pro potřeby autorizace autorizační komisí.  

 

2.2. Žadatelem se rozumí subjekt, který dobrovolně o vydání autorizace požádá autorizační 

komisi, splňuje kritéria těchto Pravidel a svou žádostí se zavazuje je naplňovat a nejednat 

s nimi v rozporu. Žadatelem se rozumí zejména začleněné společenstvo (zapsaný spolek) 

nebo člen Hospodářské komory České republiky.  

 

2.3. Zkratka AS je použita pro autorizovaný subjekt. Zkratka HK ČR označuje Hospodářskou 

komoru České republiky. Zkratka AK je zkratkou pro autorizační komisi.  

 

2.4. Zvláště závažným porušením ve smyslu těchto Pravidel je nejen zvláště závažné porušení 

těchto Pravidel, ale i poškození zájmů či dobrého jména HK ČR nebo poškození dobrého 

jména dané oblasti či oboru zejména pak porušením článku 7 těchto Pravidel.  

  

2.5. Národní soustavou povolání (dále jen NSP) a národní soustavou kvalifikací (dále jen NSK) 

jsou myšleny standardy a katalogy zpracované dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.  

  

 

3. Autorizační komise 

 

3.1.  Prezident HK ČR jmenuje AK na návrh představenstva HK ČR na období 3 (slovy tří) let.   

 

3.2.  AK má sedm členů.  



 

3.3. AK na svém prvním zasedání hlasováním zvolí ze svého středu předsedu AK.  

 

3.4. Členem AK může být pouze ten, kdo je volitelný do představenstva HK ČR.   

 

3.5. Na způsob jednání, usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí AK se přiměřeně použijí 

příslušná ustanovení Jednacího řádu HK ČR. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy AK.  

 

3.6. AK zasedá nejméně jedenkrát za rok; častěji, pokud je to nutné s ohledem na nutnost 

projednat nové žádosti či žádosti o prodloužení autorizace. Zasedání AK svolává předseda, 

v odůvodněných případech lze rozhodnutí učinit i formou per rollam.  

 

3.7. Pokud nesvolá předseda AK alespoň jednou za rok, svolává AK  jakýkoliv člen AK.  

 

3.8. Zasedání AK lze rovněž svolat na základě žádosti alespoň tří členů AK, pokud předseda AK 

nesvolá do 60 dnů od podání žádosti těchto členů AK řádné zasedání či nezahájí rozhodování 

formou per rollam, je oprávněn svolat zasedání AK nebo zahájit jednání formou per rollam 

kterýkoliv člen AK. 

   

3.9. Rozhodnutí přijatá per rollam bere AK na vědomí na svém příštím řádném zasedání a jsou 

součástí zápisu z tohoto zasedání.   

 

3.10. V případě, že hrozí riziko podjatosti, je dotčený člen AK vyloučen předsedou z hlasování (má 

se za to, jako by se zdržel). O tom, zda hrozí či nehrozí riziko podjatosti, rozhoduje předseda 

AK. V případě podjatosti předsedy AK, rozhodují o jeho podjatosti zbylí členové AK. Pravidlo o 

rovnosti hlasů (viz odst. 3.5 tohoto článku) se v takovém případě nepoužije. 

 

3.11. Úkolem AK je posoudit, zda byly splněny všechny podmínky a kritéria nutná pro udělení 

autorizace, tak jak jsou stanoveny v těchto Pravidlech, případně dále v dokumentech 

odkazujících se na tato Pravidla, které pro danou oblast byly autorizační komisí uznány a 

které je pro danou oblast rozšiřují.  AK jako kladný výsledek posouzení žádosti o autorizaci 

vyhotoví Návrh na udělení autorizace a tento předloží prezidentovi HK ČR, který rozhodne u 

udělení autorizace. Pokud AK rozhodne o neudělení autorizace, informuje o svém rozhodnutí 

prezidenta HK ČR a žadatele. 

 

3.12. AK  navrhne udělení autorizace jen, pokud je splněno a případně i ověřeno naplnění těchto 

Pravidel a pro danou oblast již nemá aktuálně autorizaci udělenu jiný subjekt.  

 

3.13. AK neudělí či pozastaví autorizaci, pokud má za to, že by udělení takové autorizace mohlo 

poškodit dobré jméno HK ČR, či daného oboru. 

 

3.14. Pokud více žadatelů splní podmínky pro udělení autorizace v daném oboru (článek 4 a 5 

Pravidel), rozhodne AK o rozšíření těchto Pravidel o další kritéria umožňující lépe posoudit 

podané žádosti.  

 

 

4. Základní podmínky žadatele o autorizaci 

 

4.1. O autorizaci žádá žadatel na základě svého uvážení, přičemž tato žádost je písemná, a to 

v předepsané formě (formulář obdrží žadatel od Úřadu HK ČR) a její přílohu tvoří podklady 

potvrzující naplnění těchto Pravidel. Formulář žádosti a podklady jsou prostřednictvím Úřadu 

HK ČR předávány AK. AK ověří podklady, případně si vyžádá doplňující informace.  



 

4.2.  Udělení autorizace není nárokové.  

 

4.3. U žadatele je preferováno, aby sdružoval subjekty dané odbornosti (fyzické/právnické osoby, 

jejichž předmět podnikání souvisí s odbornostmi, které žadatel zastupuje). Jeho aktivity musí 

odpovídat oboru autorizace, stanovám či jiným zřizovacím či prováděcím dokumentům 

žadatele a praxi v daném oboru.  Podmínky vyžadované těmito Pravidly musí žadatel splňovat 

po dobu alespoň posledních dvou let před podáním žádosti a následně po celou dobu, na 

kterou mu autorizace bude udělena.  

 

4.4. Žadatel musí svojí činností (případně činností svých členů) či poskytováním svých služeb 

pokrývat celé území ČR nebo jeho převažující část, popřípadě takové území, kde působí 

podnikatelé v některém speciálním oboru, musí prokázat kvalifikaci svou, respektive svého 

vedení či odborného kolegia, případně významný vliv na profesním trhu.  

 

4.5. Žadatel musí prokázat svoji aktivní účast na práci v rámci struktur HK ČR, v jejích orgánech 

nebo odborných sekcích. 

 

4.6. Žadatel prokazatelně sleduje vývoj podnikání ve svém oboru a profesi, pokud je to možné, 

podílí se na tvorbě právních předpisů, evropských či českých technických norem či jiných 

normativních dokumentů ovlivňujících úroveň dění v oboru, pro který se předpokládá udělení 

autorizace. Žadatel reprezentuje svůj obor, spolupracuje s příslušnými státními orgány, 

organizacemi a dalšími institucemi.  

 

 

5. Základní kritéria pro hodnocení žadatele o udělení autorizace 

 

5.1. Při hodnocení žádosti se posuzují zejména následující kritéria:  

 

5.1.1. Schopnost subjektu naplnit předpokládané povinnosti AS (dle dále uvedených 

základních kritérií AS); 

 

5.1.2. rozsah oborů, které žadatel reprezentuje a které jsou prokazatelně podloženy činností 

členské základny žadatele nebo žadatele samotného, pokud to charakter a specifika 

oboru dovolují;  

 

5.1.3. dosavadní odborný přínos a profil žadatele v autorizovaném oboru; 

 

5.1.4. rozsah zabezpečování tvorby mezinárodních, evropských a národních technických 

norem či pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a 

případně další normativní dokumenty, doporučující standardy) a skutečnost, zda má 

žadatel pro tuto činnost zpracovanou metodiku;  

 

5.1.5. úroveň zabezpečení informovanosti v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, 

případně v obou podobách);  

 

5.1.6. úroveň vydávání periodika s odbornou náplní, zaměřeného na daný obor;  

 

5.1.7. zapojení do projektu NSK či prokazatelné aktivní zapojení v příslušné odborné sekci 

či sekcích;  

 

5.1.8. aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a 

profesního vzdělávání;  

 



5.1.9. aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR v daném oboru;  

 

5.1.10. délka doby začlenění žadatele v HK ČR, případně aktivita jeho působení v jiných 

strukturách HK ČR;  

 

5.1.11. členství v odborných evropských organizacích; 

 

5.1.12. odborné a technické zázemí žadatele; 

 

5.1.13. přijatý a naplňovaný etický kodex; 

 

5.1.14. zabezpečení servisu v oblastech informačních, poradenských, vzdělávacích, a to pro 

své členy i pro veřejnost; 

 

5.1.15. dobré jméno žadatele v daném oboru, včetně pozitivního mediálního obrazu; 

 

5.1.16. další informace potvrzující schopnost naplnit účel udělené autorizace dle požadavků 

AK. 

 

 

6. Postup autorizace 

 

6.1. Žadatel doručí svoji žádost ve stanovené formě, která obsahuje popis a podklady o plnění 

požadavků uvedených v těchto Pravidlech, na Úřad HK ČR (odbor vnitřní komunikace). 

 

6.2. Obsah žádosti a úroveň plnění požadavků posuzuje AK. AK projedná žádost na svém 

nejbližším zasedání. 

  

6.3. Žádost se posuzuje pouze v případě, že je z hlediska naplnění požadovaných standardů 

kompletní. Neúplná či jinak nedostatečná žádost se vrací žadateli prostřednictvím Úřadu HK 

ČR k doplnění a nepovažuje se za podanou. V případě nejasností obsažených v žádosti 

projedná AK se žadatelem jeho žádost písemně, případně i ústně.  

 

6.4. AK si může vyžádat od žadatele jakékoliv související podklady či vyjádření nutné ke svému 

řádnému rozhodnutí. 

 

6.5. Žadatel musí doložit aktuálnost konkrétních podkladů k datu podání žádosti, jakož i 

skutečnost, že pro další výkon činností souvisejících s autorizací má ustaveny příslušné 

odborné komise případně jiné orgány.  

 

6.6. Součástí žádosti je čestné prohlášení žadatele o pravdivosti doložených údajů. V případě 

důvodné pochybnosti AK o pravdivosti čestného prohlášení si AK od žadatele vyžádá další 

podklady potřebné k rozhodnutí. 

 

6.7. Žadatel dokládá naplnění těchto Pravidel zejména v souladu s článkem 4 a 5 těchto Pravidel.  

 

6.8. Žadatel je povinen se na výzvu AK dostavit na jednání AK.  

    

6.9. AK ověří splnění podmínek a prostřednictvím hlasování svých členů rozhodne o naplnění či 

nenaplnění podmínek pro udělení autorizace. AK rozhodne nejpozději do 6 (slovy šesti) 

měsíců od obdržení kompletních podkladů k žádosti. 

 

6.10. Při hodnocení žádosti se posuzuje naplnění podmínek pro autorizaci uvedené v článcích 4 a 

5 těchto Pravidel, přičemž pokud je posuzováno více žádostí, AK zpravidla rozhodne o 

naplnění podmínek pro udělení autorizace tomu subjektu, který je s ohledem na hodnocení 



AK naplňuje vyšší mírou. AK je povinna své rozhodnutí dostatečným způsobem písemně 

zdůvodnit.  

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

snaha o dohodu o společném postupu při zajišťování činnosti budoucího AS. Forma této 

dohody je ponechána na žadatelích – o obsahu této dohody bude AK písemně vyrozuměna 

ze strany všech žadatelů. Pokud k takové dohodě nedojde, bude pro danou odbornost 

autorizován jen ten žadatel, které splní v Pravidlech uvedené podmínky a kritéria ve větší 

míře, o čemž rozhoduje AK. V odůvodněných případech může AK postupovat dle článku 3 

odst. 3.14 těchto Pravidel. 

 

6.12. Následně AK předkládá návrh na udělení či neudělení autorizace prezidentovi HK ČR, a to 

nejpozději do 30 dnů od přijetí svého rozhodnutí. 

 

6.13. Prezident HK ČR zpravidla do 30 dnů ode dne obdržení návrhu AK svým rozhodnutím udělí či 

neudělí autorizaci. 

 

 

6.14. Žadatel má právo se proti rozhodnutí prezidenta HK ČR s odvoláním na porušení konkrétního 

článku těchto Pravidel odvolat prostřednictvím tajemníka Úřadu HK ČR k představenstvu HK 

ČR, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Představenstvo HK ČR o odvolání rozhodne 

zpravidla ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy bylo odvolání doručeno tajemníkovi Úřadu HK ČR.  

 

6.15. Autorizace se vydává na dobu nejdéle tří let, pokud v samotném rozhodnutí o udělení 

autorizace není uvedeno jinak.  

 

 

6.16. V případě, kdy činnost žadatele spadá do více oborů, může být žadatel držitelem více 

autorizací k reprezentaci více oborů. Každý obor je však AK posuzován zvlášť.  

 

 

7. Základní povinnosti autorizovaných subjektů a žadatelů o autorizaci 

 

7.1  Jednou ročně AS zasílá autorizační komisi prohlášení o plnění autorizačních podmínek. 

Pokud AS ani na výzvu nedoloží toto prohlášení, rozhodne AK o pozastavení autorizace a 

navrhne prezidentovi HK ČR zrušení autorizace.  

 

7.2  AS dodržuje tato Pravidla (případně i další AK stanovené zpřesňující podmínky pro daný obor) 

po celou dobu udělené autorizace. 

 

7.3 AS odpovídá za případné zneužití udělené autorizace svým členem či bývalým členem 

(subjektem, či osobou).  

 

7.4 AS musí zabezpečovat výkon následujících činností v rozsahu udělené autorizace, pokud je 

tento výkon pro daný obor, subjekt či oblast umožněn:  

7.4.1 vedení evidence svých členů a spolupracujících subjektů v daném autorizovaném 

oboru; 

7.4.2 navazování spolupráce s ostatními spolky obdobného či shodného oboru v rámci ČR a 

EU; 

7.4.3 v případě přípravy nových právních předpisů nebo novel stávajících či při přípravě 

podzákonných normativních aktů, kterými se mění významným způsobem podmínky 

podnikání v autorizovaném oboru, AS musí vystupovat aktivně, zejména pak předat 

včas svá stanoviska a připomínky HK ČR; je aktivně zapojen do systému legislativního 



připomínkování při HK ČR; na výzvu i samostatně (pokud jde o legislativu související 

s oborem autorizace) 

7.4.4 na výzvu HK ČR se účastní dohledu nad vzděláváním (v učebních, technických a dalších 

studijních oborech) a na výzvu zajišťuje navrhování osnov v autorizovaném oboru, 

posuzování a doporučování vzdělávacích trendů v oblasti působnosti; 

7.4.5 organizuje vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti 

podnikatelů a jejich zaměstnanců v daném autorizovaném oboru; 

7.4.6 aktivně se zapojuje do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního 

vzdělávání v daném autorizovaném oboru; 

7.4.7 jmenuje na výzvu příslušného školského zařízení autorizované osoby dle zákona 

č.179/2006 Sb., jmenuje na výzvu své zástupce do zkušebních komisí pro mistrovské, 

závěrečné a jiné zkoušky; 

7.4.8 zapojuje se do tvorby mezinárodních, evropských či národních technických norem a 

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

normativní dokumenty dle ČSN EN 45020), zpracovává a aktualizuje 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; 

7.4.9  zabezpečuje distribuci informací v autorizovaném oboru (v tištěné podobě, v 

elektronické podobě, případně v obou podobách); 

7.4.10 vydává odborné veřejnosti přístupná periodika s odbornou náplní zaměřenou na daný 

obor nebo tyto informace zveřejňuje na svých veřejně dostupných webových stránkách; 

7.4.11 je členem v odborných evropských organizacích či alespoň sleduje mezinárodní trendy 

a čerpá ze zahraničních zdrojů; 

7.4.12 podílí se na tvorbě standardů a dalších činnostech v rámci  NSP a NSK. 

 

7.5 Kdykoliv na žádost AK doloží plnění těchto Pravidel. 

 

7.6  AS se straní jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména HK ČR či 

svého oboru. 

 

7.7  AS má zavedený a realizovaný etický kodex pro daný obor či oblast.  

 

7.8 Pokud dojde k pozastavení autorizace, musí příslušný subjekt přerušit výkon AS a to včetně 

mediálních vyjádření a prezentace jako AS. Pokud dojde následně k zrušení udělené 

autorizace, musí subjekt tuto skutečnost zveřejnit na svých webových stránkách, ve 

vydávaných periodicích a zrušit výkon AS. 

 

8. Oprávnění autorizovaných subjektů 

 

8.1. AS může navenek po dobu platnosti autorizace vystupovat a prezentovat se jako AS (včetně 

loga AS HK ČR). 

 

8.2. AS v rámci struktur HK ČR by měl být pro danou oblast preferován a nesmí být opomíjen proti 

jiným neautorizovaným subjektům daného oboru. AS může v oblasti vzdělávání udělovat 

doporučení či vyjádření ke vzdělávacím cílům a kvalifikaci souvisejícími s oborem autorizace.  

 

8.3. AS může navrhovat kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém 

oboru. 

 



8.4. AS může navrhovat standardy hodnocení kvality v oboru, kvalifikační předpoklady a další 

odborné standardy pro výběrová řízení, stanovovat doporučené výše spravedlivé odměny za 

poskytovaná plnění v oboru podle jeho jednotlivých oblastí apod.  

 

8.5. AS může navrhovat podmínky, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, pokud 

je tato realizována, či jiné kvalifikační standardy a předpoklady, vydávat instruktážní 

materiály či vzorové dokumenty, případně dokumenty normativní povahy a zveřejňovat je.  

 

8.6. AS má právo na automatickou záštitu HK ČR při pořádání odborných konferencí. 

 

8.7. AS je oprávněna vystupovat jako oficiální mluvčí příslušného oboru. Subjekty nezačleněné do 

HK ČR bude AS o své činnosti informovat pouze tehdy, pokud se o jejich existenci dozví a 

pokud o to nezačleněný reprezentativní subjekt projeví zájem.  |Na žádost HK ČR jmenuje 

AS své zástupce do příslušných odborných sekcí a komisí HK ČR, sektorových rad a dalších 

orgánů. AS je oprávněn se zapojit do řešení záležitostí týkajících se příslušného oboru, pokud 

se jimi zabývá orgán nebo složka HK ČR. AS může využívat informačního systému HK ČR.   

 

8.8. AS je jako AS zveřejněn na webových stránkách HK ČR a má možnost se jako AS prezentovat 

v periodicích HK ČR. 

 

8.9. AS má právo navrhovat prezidentovi HK ČR kandidáta na udílení cen z autorizovaného oboru 

(ve smyslu udílení ocenění HK ČR) za výjimečný přínos autorizovanému oboru. 

 

8.10. AS má právo mít svého zástupce v příslušné oborové pracovní skupině či sekci, pokud je 

zřízena. 

 

8.11. AS má právo se proti jakémukoliv rozhodnutí AK odvolat k prezidentovi HK ČR s odvoláním 

na porušení konkrétního článku těchto Pravidel. Na postup se přiměřeně použijí pravidla pro 

odvolání dle článku 6 těchto Pravidel.  

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Již udělená autorizace se přijetím těchto Pravidel neruší, okamžikem účinnosti těchto 

Pravidel se však Pravidla vztahují na všechny již autorizované subjekty, které jsou povinny 

nejpozději do dne podání žádosti o získání autorizace pro další období (dříve prodloužení 

autorizace) splnit podmínky dle těchto Pravidel.  

 

9.2. Pro realizaci činností ve smyslu těchto Pravidel musí být respektována veškerá následná 

rozhodnutí představenstva HK ČR a sněmu HK ČR. 

 

9.3. Výjimky z těchto Pravidel může v důvodných případech odsouhlasit AK či prezident HK ČR. 

 

9.4. Pro případ autorizace oborového auditora, se nepoužijí odstavce 4.5, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 

5.1.6, 5.1.7., 5.1.9, 5.1.11, 5.1.14, 6.15 těchto Pravidel. Seznam oborových auditorů vede 

Úřad HK ČR.  

 

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

vydání, zrušení, odebrání či pozastavení autorizace.  

 

9.6. Udělená autorizace zaniká automaticky po uplynutí stanovené doby, na kterou byla udělena. 

 



9.7. Nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, je možné 

žádat o získání autorizace pro další období (dříve prodloužení autorizace), a je-li žadatel 

jediným zájemcem o autorizaci, AK nemusí postupovat dle článku 6 těchto Pravidel. 

 

9.8. Pozastavení autorizace oznamuje AK. Pozastavení udělené autorizace je možné v případě, že 

se má za to, že přes výzvu AK AS nerespektuje tato Pravidla, či AK má za to, že mohlo dojít 

k zvláště závažnému porušení Pravidel, zejména, a nikoliv však výlučně, pokud jsou ohroženy 

zájmy a dobré jméno HK ČR. Pokud AS hodnověrně vyvrátí tyto pochybnosti, obnoví AK svým 

rozhodnutím pozastavenou autorizaci v plném rozsahu. V opačném případě podá AK návrh 

na zrušení udělené autorizace prezidentovi HK ČR. Na postup se přiměřeně použijí pravidla 

pro odvolání dle článku 6 těchto Pravidel.  

 

9.9. Prezident HK ČR rozhodne o zrušení autorizace i bez stanoviska AK, pokud se má za to, že 

jsou porušena zvláště závažným způsobem tato Pravidla. Na postup se přiměřeně použijí 

pravidla pro odvolání dle článku 6 těchto Pravidel.  

 

 

 

10. Účinnost 

 

Tato Pravidla byla schválena představenstvem HK ČR dne 26. 9. 2018 s účinností ode dne 26. 9. 
2018.  

 

 

 V Praze dne:  26. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Dlouhý CSc.  v.r. 

prezident  

Hospodářská komora České republiky 

 


