
UKAŽTE SVÝM ODBĚRATELŮM A PARTNERŮM, ŽE MÁTE 
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU 

ČESKÝM AKREDITOVANÝM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM
 Certifikovaný systém managementu Vám pomůže: 

Pro více informací:
kaspar@komora.cz  

Certifikované systémy managementu zabezpečí 
Vaší firmě stabilitu a úspěch na trhu. 

ISO   9001 - Kvalita

ISO 14001 - Životní prostředí

ISO 45001 - Bezpečnost práce

ISO 50001 - Hospodaření s energií

ISO 22000 - Bezpečnost potravin

ISO 13485 - Zdravotnické prostředky

ISO / IEC 27001 - Kybernetická bezpečnost 

CERTIFIKACE NA NORMY: 

rozhodovat se podle relevantních dat,
ochránit Vaše znalosti, fyzické zabezpečení Vašich objektů, 

zajistit audit vnitřního řízení firmy i budování Vaší značky, 
předcházet možným krizovým situacím včasným řešením úsporných
opatření v oblasti hospodaření s energií,
deklarovat péči o životní prostředí, řídit spotřebu energie a pečovat
o zajištění bezpečnosti práce Vašich zaměstnanců,
deklarovat zajištění bezpečnosti a ochrany údajů (kybernetická
bezpečnost),
fungovat v současných náročných podmínkách.

       Vaše data a informační systém,

Využijte služeb českých akreditovaných certifikačních orgánů. 

SEKCE 
KVALITY HK ČR



SEKCE KVALITY
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

 
CO JE CÍLEM SEKCE KVALITY? 

Pro více informací:
kaspar@komora.cz  

Struktura: 5 pracovních skupin
PS 1 – Pravidla praxe, osvědčování kvality podnikání, cena kvalitní
služby, celoživotní vzdělávání, technické normy, znalectví.
PS 2 – Kvalita podnikání a profesí ve vztahu k výkonu těchto
profesí (systémy řízení, zlepšování výkonnosti), ve vztahu k
infrastruktuře kvality a ve vztahu ke spotřebiteli, kvalita
certifikace (zákaznická vazba).
PS 3 – Společenská odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj,
cena „Podnikáme odpovědně“ NPK.
PS 4 – Kvalita ve veřejných zakázkách, kvalitativní hodnotící
kritéria v EU projektech – aplikace v ČR, bezpečnost stanovených
výrobků v provozu.
PS 5 – Kvalita certifikace, zákaznická vazba.

SPOLUPRÁCE 

Naplňovat Strategii národní politiky kvality ČR a Strategii HK 
ČR v oblasti kvality

Česká společnost pro jakost, další Sekce HK ČR, Odborné sekce
Rady kvality ČR, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví, Česká agentura pro standardizaci,
Ministerstvo průmyslu a obchodu a další ministerstva, Český
institut pro akreditaci, a další partneři.

Iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování
podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v
podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských
subjektů na trhu ČR i v zahraničí.

SEKCE 
KVALITY HK ČR

WWW. KOMORA .CZ

http://www.komora.cz/

