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Spolupráce ČPS s HK ČR v rámci 
Sekce kvality 
 
PS1 se zaměřuje na problematiku tvorby a registrace pravidel správné praxe pro různé 
obory, resp. autorizovaná živnostenská společenstva (AŽS). V této souvislosti proběhla 
v roce 2015 aktualizace „Metodických pokynů HK ČR pro plánování, tvorbu a schvalování 
pravidel praxe" (Metodické pokyny).  ČPS se díky dlouholetým zkušenostem s tvorbou 
a aplikací technických pravidel do praxe významně podílel na konečné podobě těchto 
Metodických pokynů. Z tohoto důvodu zůstaly v Metodických pokynech zachovány níže 
uvedené základní principy tvorby pravidel praxe, používané v ČPS: 
 

a) AŽS začleněné v HK ČR navrhuje, zpracovává a vydává pravidla praxe pro jím 
zastupovaný obor a nese plnou odpovědnost za jejich obsahovou a věcnou stránku; 

b) HK ČR před zahájením tvorby příslušných pravidel praxe posuzuje prostřednictvím 
svého orgánu – Oborové koordinační rady, zda plánovaná pravidla praxe jsou 
v kompetenci příslušného AŽS a nejsou duplicitní s jinými pravidly; 

c) HK ČR dále kontroluje, zda Metodické pokyny byly při procesu tvorby pravidel praxe 
dodrženy a provede registraci pravidel. 

 
Na jednání Sekce kvality dne 27. 11. 2018 bylo konstatováno, že kromě ČPS využívají 
zpracované Metodické pokyny i další AŽS. Byla zpracována a vydána pravidla praxe 
Společenstvem kominíků ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Českou komorou lehkých 
obvodových plášťů, Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Cechem obkladačů ČR. 
Technická pravidla se tak v dalších oborech stávají garancí správné praxe, vyjadřují stav 
techniky, dodávek, služeb a výrobků a jsou zárukou jejich souladu s požadavky právních 
předpisů a technických norem.  
 
PS1 v roce 2018 dále připravila Metodiku pro určení bezpečné ceny za kvalitní službu 
(Metodika). V  současné době hledá HK ČR cesty k propagaci této Metodiky za účelem její 
větší uplatnění a používání v praxi. 
 
Novým produktem v tomto roce, zpracovaným ve skupině PS1, jsou pravidla pro 
Osvědčování kvality podnikání, na jejichž základě je členům AŽS vydáváno Osvědčení 
o kvalitě. Osvědčení vydává AŽS a registruje HK ČR. 
 
V oblasti technických norem se stále diskutuje problematika zveřejňování norem, které jsou 
právně vynutitelné, např. odkazem v právním předpisu. V současné době je přístup na 
plnotextové znění norem službou placenou, a to buď přímo České agentuře pro standardizaci, 
nebo za užívání systému ASPI, který umožňuje plnotextový přístup na normu, citovanou v 
předpise. Na jednání dne 27. 11. 2018 se diskutovala možnost tzv. sponzorovaného přístupu 
k normám, především ve vztahu k § 3 až § 6 Hlavy II zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
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pozdějších předpisů. Sponzorovaným přístupem se např. rozumí uhrazení poplatku za 
plnotextový přístup k normám, citovaným v právním předpisu, vydavatelem předmětného 
právního předpisu. 
 
V oblasti celoživotního vzdělávání je v PS1 stále diskutována otázka autorizace pro 
provádění mistrovských zkoušek. 
 
Sekce kvality HK ČR má ještě další pracovní skupiny: 
 
– pracovní skupinu 2, zabývající se kvalitou podnikání; 
– pracovní skupinu 3, zabývající se společenskou odpovědností organizací, etickým 

kodexem HK ČR a odpovědným podnikáním; 
– pracovní skupinu 4, zabývající se kvalitou ve veřejných zakázkách, kvalitativními 

hodnotícími kritérií v EU projektech a aplikací v ČR a bezpečností stanovených výrobků 
v provozu; 

– pracovní skupinu 5, zabývající se kvalitou certifikace a zákaznickými vazbami.  
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