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On-line webinář na Podporu řemesel 

 

dovolíme si Vás pozvat na on-line „Webinář na podporu řemesel“, který se uskuteční  

v pondělí 31. května 2021 od 14:00 hod. do 15:00hod.  

Jak jistě víte, Hospodářská komora ČR v rámci své působnosti dbá na to, aby její členové 

vykonávali podnikatelskou činnost odborně, a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. HKČR ke zvýšení kvality života, ochrany veřejného zájmu a pro naplnění výše 

uvedeného ustanovení zákona:  

 provádí registraci pravidel praxe Autorizovaných živnostenských společenstev (AŽS), 

která zajišťují pro daný obor splnění nejnovějších požadavků vyjadřujících stav techniky, 

dodávek, služeb a výrobků, a to v souladu s požadavky právních předpisů a technických 

norem 

 vytvořila Model pro stanovení/kalkulaci předběžné „ceny kvalitní služby“ v reakci na známé 

skutečnosti, že výzvy a poptávky na služby jsou zadavatelem (zejména ve veřejném 

sektoru) formulovány tak, že nabídky poskytovatelů nemohou být srovnatelné z hlediska 

obsahu, a tedy ani z hlediska ceny 

 vytvořila Metodiku pro tvorbu pravidel osvědčování kvality členů AŽS, na základě, které 

AŽS vytváří pravidla osvědčování kvality členů a dle nich vydávají osvědčení kvality svých 

členů s využitím loga HK ČR s připojeným textem „Osvědčení kvality bylo provedeno v 

souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“ 

Cíl: seznámit zástupce Autorizovaných živnostenských společenstev a 

Živnostenských společenstev s produkty HK ČR a přispět tím k jejich většímu 

využívání. 

 

 

Program  

1. Úvodní slovo  

2. Autorizace ŽS   

3. Osvědčování kvality podnikání  

4. Pravidla praxe  

5. Cena kvalitní služby  

6. Dotazy 

 

 

 

 

 

Vystupující:  

Roman Pommer - viceprezident HK ČR 

Alexander Šafařík - Pštrosz – předseda 

Sekce kvality HK ČR 

Jaroslav Schön – místopředseda Sekce 

kvality HK ČR, předseda autorizační 

komise HK ČR 

Libor Dupal – předseda řídicího výboru 

Programu Česká kvalita, ředitel Kabinetu 

pro standardizaci 

Luděk Kašpar – koordinátor Pravidel 

praxe, HK ČR 


