České asociaci telekomunikací byla udělena
Autorizace Hospodářské komory ČR
v oboru – kategorii Montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení
Dovolujeme si Vás seznámit se skutečností, že České asociaci telekomunikací (ČAT) na
základě žádosti ze dne 3. listopadu 2005 podané Hospodářské komoře ČR (dále jen HK ČR) bylo
s platností od 9. ledna 2006 na tři roky uděleno:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI
v oboru – kategorii montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení.
Z udělené autorizace vyplývá řada práv a povinností umožňujících Asociaci aktivně a pozitivně
ovlivňovat uvedený obor.

Z těchto důvodů považujeme za vhodné zdůraznit některé kompetence a povinnosti
autorizovaných živnostenských společenstev (dále jen ŽS) vyplývající z „Pravidel autorizace ŽS“
vydaných HK ČR. Jedná se zejména o následující kompetence a povinnosti ČAT:
–
–

–
–
–
–
–
–
–

vede Katalog firem a členů subjektů podnikajících v daných odborných oborech a provádí jeho aktualizaci,
při přípravě nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoliv způsobem podmínky podnikání, předává
svá stanoviska a připomínky prostřednictvím společenstva nebo samostatně na základě pověření
(v případě
neslučitelných stanovisek resp. týkají-li se stanoviska a připomínky pouze daného oboru či profese),
navrhuje kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém oboru či profesi,
vydává instruktážní materiály, vzorové dokumenty, případně dokumenty normativní povahy a uskutečňuje jejich
zveřejňování,
navrhuje přesné podmínky, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru či profesi,
zúčastňuje se dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhování osnov ve svém oboru
či profesi,
organizuje vzdělávání a zabezpečuje podmínky pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců,
jmenuje své členy do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky,
provozuje oborové koordinační místo (OKM) nebo oborový informační zdroj (OIZ)

Autorizované společenstvo je vůči HK ČR mluvčím příslušného oboru. Společenstva, nezačleněná do HK ČR, budou
Autorizovaným společenstvem pouze o činnosti informována, pokud se Autorizované společenstvo o jejich existenci dozví.
Autorizované společenstvo spolupracuje se společenstvy oboru a ostatními složkami HK ČR. O své činnosti informuje též
ostatní začleněná společenstva, Krajské hospodářské komory a Okresní hospodářské komory, resp. regionální hospodářské
komory přímo nebo prostřednictvím informačního systému HK ČR.

