Česká asociace telekomunikací
Hospodářskou komorou České republiky

(ČAT)

na

základě

Osvědčení

uděleného

ověřuje oprávnění firem získat Osvědčení o autorizaci v oboru Montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení a toto Osvědčení jim vystavuje.
Obor Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení je zařazen do skupiny 205:
„Elektrické stroje a přístroje“ jako vázaná živnost v Příloze 2 Zákona č. 455/1991 Sb. ČR, o
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů – živnostenský zákon.
Na základě "Pravidel o autorizaci živnostenských společenstev" vydaných Hospodářskou
komorou ČR (dále jen HK ČR) garantují Autorizovaná oborová živnostenská společenstva a HK ČR
na podnikatelském trhu v ČR v jednotlivých oborech u autorizovaných firem jejich odborné a etické
kvality. Pro autorizované oborové živnostenské společenstvo Česká asociace telekomunikací (dále
jen ČAT) vyplývají z autorizace zejména následující kompetence a povinnosti:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

dle vydaných pravidel vystavuje firmám Osvědčení o autorizaci v oboru Montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení na základě jejich žádosti,
vede Katalog firem a členů - subjektů podnikajících v daném oboru a provádí jeho aktualizaci,
při přípravě nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění podmínky podnikání,
předává svá stanoviska a připomínky prostřednictvím HK ČR nebo samostatně na základě
pověření v daném oboru či profesi,
navrhuje kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání v daném oboru či profesi,
vydává instruktážní materiály, vzorové dokumenty, případně dokumenty normativní povahy a
uskutečňuje jejich zveřejňování,
navrhuje 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 v daném 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 ČAT je vůči HK ČR mluvčím daného oboru. Společenstva
nezačleněná do HK ČR budou Autorizovaným společenstvem ČAT pouze o činnosti informována,
pokud se Autorizované společenstvo ČAT o jejich existenci dozví. Autorizované společenstvo ČAT
spolupracuje se společenstvy oboru a ostatními složkami HK ČR. O své činnosti informuje též
ostatní začleněná společenstva, krajské, okresní, resp. regionální Hospodářské komory přímo nebo
prostřednictvím informačního systému HK ČR.

PRAVIDLA PRO AUTORIZACI ČAT
1.

Pro zajištění úkolů souvisejících s autorizací podnikatelů prezidium ČAT jmenuje Autorizační
radu ČAT (dále jen Radu). Rada má 3 členy, v jejím čele je předseda volený členy Rady. Členy
Rady jsou zástupci členů ČAT.

2.

Žádosti podnikatelů o autorizaci přijímá Rada prostřednictvím sekretariátu ČAT.

3.

Rada se usnáší o svých rozhodnutích většinou hlasů a informuje o nich prezidium ČAT.

4.

Rada navrhuje členy autorizační komise a předkládá jejich seznam ke schválení prezidiu ČAT.
Autorizaci provádí tým, jmenovaný Radou a složený z členů autorizační komise.

5.

Rada se usnáší:
- o složení autorizačních týmů
- o výsledcích autorizačního procesu
a to většinou hlasů.

6.

Pro řešení sporů je odvolacím orgánem prezidium ČAT.

7.

Podnikatel, který žádá o Autorizaci, předloží autorizačnímu týmu následující doklady:
- výpis z obchodního rejstříku
- živnostenský list
- doklad o odpovědné osobě
- doklady o školeních svých pracovníků na montáž, servis a údržbu telekomunikačních
zařízení
- doklad o přezkoušení zaměstnanců podle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o
uznávání odborné kvalifikace
- doklad o školení BOZP
- doklad o odborné způsobilosti certifikátem výrobce, případně dodavatele
- autorizaci ČKAIT pro obor Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb
- doklad o provádění ekologické likvidace odpadu
- čestné prohlášení o plnění závazků ke státním orgánům včetně pohledávek po lhůtě
splatnosti, které nepřesahují 60 dnů
- počet vlastních zaměstnanců
- případné reference od společností, pro které již podnikatel pracoval
- není-li členem ČAT, předloží doklad o členství v Hospodářské komoře ČR.

8.

Na základě předložených podkladů a pohovoru s podnikatelem, zaměřeném na jím vykonávané
činnosti, navrhne autorizační tým Radě vydání Osvědčení o autorizaci. Rada pak rozhodne o
vydání osvědčení a do 30 dnů je vydá. Osvědčení o autorizaci je uděleno na 3 roky. Před
uplynutím stanovené lhůty může podnikatel požádat o prodloužení na další 3 roky na základě
auditu. V opačném případě je autorizace pozastavena nebo odňata.

9.

Pro zajištění plnění zásad stanovených pravidly a řády pro autorizaci na základě nichž bylo
Osvědčení o autorizaci vydáno, má předseda Rady právo nařídit provedení prověrky jejich
dodržování. Je povinen ji nařídit i v případě oprávněné stížnosti na postup nebo kvalitu
poskytovaných služeb držitelem Osvědčení.

10. Seznam autorizovaných podnikatelů předává předseda Rady prezidiu ČAT.
11. Vzor dokladu o akreditaci je v příloze.
12. Ceník autorizace (platný do 21.4.2007):
člen HK ČR:
člen ČAT:
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Tato Pravidla nabyla účinnosti dne 22.4.2006 schválením 8. Valnou hromadou ČAT.

PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ

Česká asociace telekomunikací (dále jen ČAT) vydává Profesní a etický řád (dále jen Řád), jeho cílem je
zkvalitnit činnost asociace a jejích členů.
Řád je závazný pro členy ČAT a podnikatele v oblasti elektronických komunikací, kteří v rámci svého
živnostenského oprávnění podnikají v rozsahu vázané živnosti Montáž, údržba a servis telekomunikačních
zařízení podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a kterým bylo ČAT uděleno na tuto činnost
Osvědčení o autorizaci (dále jen Osvědčení). Povinností uvedených podnikatelů je tento řád dodržovat.
ČAT obdržela od Hospodářské komory ČR (dále jen HK ČR) Osvědčení o autorizaci č. 006/1/059/2006 ze dne
9.1.2006 pro obor Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. V souladu s uvedeným Osvědčením o
autorizaci vydává ČAT tento Řád, a to v zájmu zvýšení odborné úrovně členů ČAT, dosažení lepší komunikace
mezi členy ČAT a dalšími fyzickými a právnickými osobami. Jednoznačná profesní a etická pravidla jednání jak
uvnitř ČAT, tak i mimo ni, podpoří zlepšení vztahů mezi podnikateli a kvalitu realizovaných dodávek v oblasti
elektronických komunikací.
§1
Obecná ustanovení
1.

Zásadami stanovenými tímto Řádem jsou povinni se řídit všichni držitelé Osvědčení.

2.

ČAT má postavení živnostenského společenstva HK ČR.

3.

Řád upravuje chování, jednání, práva a povinnosti držitelů Osvědčení ve vztahu:
–
–
–
–
–
–

k ČAT
ke členům autorizační komise, jmenované prezidentem ČAT
ke kolegům a spolupracovníkům
k zákazníkům
k profesi
k HK ČR
§2
Odpovědnost

1.

Držitelé Osvědčení odpovídají za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jim bylo
Osvědčení radou ČAT uděleno.

2.

Držitelé Osvědčení při své práci odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví a majetku, za ochranu
veřejného zájmu, respektují přírodní a kulturní hodnoty a usilují o co nejkvalitnější výsledky své práce.

3.

Držitelé Osvědčení jsou povinni při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných obecně
závazných právních předpisů a dalších předpisů a norem.

4.

Držitel Osvědčení o autorizaci od HK ČR, ČAT, je oprávněn udělovat Osvědčení podnikatelům. Jejich
držitelé jsou oprávněni je využívat při své činnosti, zejména při výběrových řízeních.

§3
Vztah držitele Osvědčení k zákazníkovi
1.

Držitel Osvědčení je povinen chránit zájmy svého zákazníka a vykonávat objednané práce na vysoké
profesionální úrovni a s maximálním úsilím zajistit vysokou kvalitu díla.

2.

Držitel Osvědčení musí podřídit svůj osobní zájem zájmu zákazníka. Pokud by došlo ke střetu těchto
zájmů, nebo pokud by zákazník uplatňoval požadavky, které jsou v rozporu s § 2 Řádu, je držitel
Osvědčení povinen zákazníka o tom neprodleně vyrozumět a v případě, že ten od svého požadavku
neustoupí, zakázku odmítnout.

3.

Jednání se zákazníkem jsou důvěrná, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zákazníkem poskytnuté
informace nesmí být bez jeho souhlasu použity pro třetí osoby. O skutečnostech, týkajících se
zákazníka, zachovává držitel Osvědčení mlčenlivost.

4.

Držitel Osvědčení odpovídá ze zákona zákazníkovi za případné škody vzniklé při výkonu dohodnuté
činnosti.

5.

Držitel Osvědčení nesmí bez předchozího souhlasu objednatele pověřit zpracováním zakázky jinou
osobu, kromě svých zaměstnanců. Může však zadat část zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá
v pravomoci řízení a koordinaci práce a zajistí ochranu informací získaných při realizaci objednávky.
§4
Vztah držitele Osvědčení k profesi

1.

Držitel Osvědčení působí na šíření dobrého jména profese.

2.

Držitel Osvědčení při výkonu svého povolání :
a) jedná slušně a dbá na dodržování společenských a etických pravidel
b) vyvaruje se jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo profesi ve společnosti
c) vyhýbá se nekalé soutěži
d) nepoužívá klamavou reklamu
e) nezamlčuje podstatné skutečnosti
f) nevydá odborné stanovisko bez důkladné znalosti věci.

3.

Držitel Osvědčení sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou
kvalifikaci. Totéž vyžaduje od svých zaměstnanců.
§5
Vztah držitele Osvědčení k členům živnostenského společenstva ČAT

1.

Držitel Osvědčení nesmí poškodit přímo nebo nepřímo jiného člena živnostenského společenstva ČAT.
Tím není dotčeno právo zhotovovat odborné posudky, expertizy, recenze apod. prací svých kolegů.
Neprovádí neobjektivní kritiku, ovlivňování ve svůj prospěch apod.

2.

Držitelé Osvědčení si poskytují navzájem odborné konzultace, zvláště v případech, kdy je to přáním
zákazníka.

3.

Držitel Osvědčení se vyvaruje poškozování
nepřiměřenými cenovými nabídkami.

4.

Držitel Osvědčení v případě podjatosti odmítne účast na jednání nebo na zpracování odborných
posudků.

jiného

člena

živnostenského

společenstva

ČAT

§6
Vztah ČAT k HK ČR
1.

ČAT a HK ČR se vzájemně respektují.

2.

ČAT má všechna práva vyplývající ze zákona o HK ČR a jejích vnitřních řádů. Může využívat všechny
placené i neplacené služby, které HK ČR poskytuje, a to včetně smírčího řízení.

3.

Při pozastavení nebo odnětí Osvědčení jejímu držiteli je povinností držitele odevzdat Osvědčení
prezidentu ČAT do 15 dnů od rozhodnutí autorizační komise o pozastavení nebo odnětí Osvědčení.

4.

Má-li HK ČR nebo ČAT na základě stížnosti pochybnosti o kvalitním výkonu vybraných činností, může
provést jejich kontrolu. Tuto kontrolu je oprávněna vykonat i z vlastního podnětu.

5.

ČAT a HK ČR zachází s údaji o držiteli Osvědčení jako s důvěrnými a nesmí je bez jeho souhlasu
poskytovat dalším osobám. Smí bez souhlasu podnikatele sdělit pouze jméno, obor či specializaci a
číslo Osvědčení, pozastavení či odnětí Osvědčení a kontaktní adresu.

6.

ČAT má povinnost při porušení předpisů držitelem Osvědčení rozhodnout neprodleně o příslušném
opatření, které spočívá v pozastavení nebo odnětí Osvědčení. O tomto rozhodnutí informuje HK ČR.

Profesní a etický řád nabyl účinnosti dne 22.4.2006 schválením 8. Valnou hromadou ČAT.
Česká asociace telekomunikací
Dalimilova 4
130 00 Praha 3 - Žižkov
e-mail: info@catel.cz
http://www.catel.cz

Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů –
živnostenský zákon.
Příloha 2 (Obsahové náplně vázaných živností) nařízení vlády č. 469/2000 Sb. ze dne 8.
listopadu 2000, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností ve znění nařízení
vlády č. 491/2004 Sb ze dne 1. listopadu 2004.
SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje
Obor: Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli
druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími
elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou
zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových
souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových
souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně
kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů
(telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných
služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové
a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová
telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje,
telefaxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření
televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních
rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a
televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou
modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní
systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního
systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení,
pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně
komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény,
automatické telefonní hlásiče), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě
pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiové
zabezpečovací systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos
dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a
analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního
radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému). Opravy
mobilních telefonních přístrojů, odblokování mobilních telefonních přístrojů.
Uvedená vázaná živnost obsahuje automaticky též poradenskou činnost, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Autorizační rada ČAT, jmenovaná prezidiem ČAT dne 14.9.2006:
Ing. Jiří Kliner
Ing. Jan Murtinger
Ing. František Novák

- předseda
- člen
- člen

Autorizační tým ČAT, jmenovaný prezidiem ČAT dne 22.2.2007:
Ing. Jiří Kliner
Ing. Jan Murtinger
Ing. František Novák
Ing. Vladimír Brož
Petr Láska
Dušan Zlobický

- předseda autorizační rady ČAT
- člen autorizační rady ČAT
- člen autorizační rady ČAT

Dne 1.4.2009 Hospodářská komora České republiky prodloužila autorizaci
České asociaci telekomunikací a vydala jí nové osvědčení v oboru Elektronické
komunikace s platností do 1. dubna 2012.

Dne 2.4.2012 Hospodářská komora České republiky prodloužila autorizaci
České asociaci telekomunikací a vydala jí nové osvědčení v oboru Elektronické
komunikace s platností do 1. dubna 2015.

Dne 6.4.2015 Hospodářská komora České republiky prodloužila autorizaci
České asociaci telekomunikací a vydala jí nové osvědčení v oboru Elektronické
komunikace s platností do 5. dubna 2018.

