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Informace Výboru RVKPP pro ud ělování certifikací  

 
 
Vážené certifikátorky, 
vážení certifikátoři, 
 
na tématickém setkání (rozšiřující vzdělávací program), které pořádala 
Certifikační agentura dne 22. 5. 2012, jsme upozorňovali na některé 
problematické situace, se kterými se Výbor pro udělování certifikací 
(dále „Certifikační výbor“) při posuzování Protokolů a Závěrečných 
zpráv z místních šetření na svých jednáních setkává.  
 
V zájmu zlepšení transparentnosti certifikačního procesu uvádíme 
níže zpětnou vazbu a stanovisko Certifikačního výboru k vybraným 
situacím/tématům. Věříme, že uvedené informace pomohou odstranit 
nedorozumění při tvorbě a posuzování dokumentů z místních šetření.  
 
Strohost Závěrečných zpráv z místních šetření: 
 
o Certifikační výbor se setkává s velice stroze zpracovanými 

materiály z místních šetření. Je nutné rozlišovat mezi 
Protokolem a Závěrečnou zprávou z místního šetření. Protokol 
slouží k stručnému záznamu průběhu místního šetření na místě 
s možností vyjádření se certifikované služby. Závěrečná zpráva 
by měla být obsáhlejší. Je to jediný nástroj, který mají 
Certifikační výbor i Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky k dispozici pro posouzení a získání obrazu o tom, jak 
daná služba aktuálně vypadá a jak funguje. Ze stroze napsané 
Závěrečné zprávy z místního šetření není možné získat představu 
o fungování certifikované služby a řádně posoudit adekvátnost 
návrhu certifikačního týmu.  

Certifikační tým by proto měl komentovat a ohodnotit veškeré 
standardy, které ověřoval, i když u nich nespatřuje nedostatky; 
tedy popsat jak služba naplňuje standardy. Informace by měly 
být jasné, srozumitelné a konkrétní - je nutné se vyhnout příliš 
obecným nekonkrétním vyjádřením.  
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Certifikační výbor  se usnesl, že bude vracet stručné Závěrečné 
zprávy z místního šetření certifikátorům k dopracování. 
K problematice zpracovávání Závěrečných zpráv a Protokolů 
z místních šetření doporučujeme prezentaci PhDr. Radimeckého 
viz zde . 

Certifikační tým dostává od Certifikační agentury zprávu 
z posledního místního šetření v dané službě. Ta  má sloužit 
pouze jako pomocný zdroj informací, ne zúžit pozornost 
Certifikačního týmu jen na nedostatky z minulého místního 
šetření. V Závěrečné zprávě z místního šetření by mělo být 
uvedeno, zda se podařilo či nepodařilo odstranit předchozí 
zjištěné nedostatky.  
 

Jsme přesvědčeni, že zlepšení situace napomůže rovněž publikování 
výstupů z analýzy závěrečných zpráv (na konci léta), kde by měly být 
uvedeny příklady dobré praxe (dokument bude certifikátorům zaslán). 
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Udělení vs. Neudělení  
 
o Pokud má služba detašované pracoviště, musí ji člen 

certifikačního týmu v rámci místního šetření navštívit. 
Certifikační výbor nemůže souhlasit s udělením certifikátu 
službě, pokud nebyla navštívena všechna její detašovaná 
pracoviště v rámci místního šetření.  

o V ediční poznámce k bodovacímu schématu Standardů odborné 
způsobilosti je u bodu 2 uvedeno, že „Hvězdičkou se označují 
položky, jejichž naplnění je pro akreditaci zásadní, případně 
nezbytné“. Na základě tohoto faktu není možné, aby Certifikační 
tým navrhl udělení certifikátů službě, která hvězdičkové 
standardy v minimální výši nenaplní. 

 

Návrhy doby platnosti certifikátu: 
 

o Certifikační výbor se shodl na tom, že certifikát odborné 
způsobilosti na 4 roky může získat služba, která funguje tzv. 
„bez problémů“. Např. certifikát na 4 roky by se neměl 
navrhovat službě, které je vytýkáno větší množství nedostatků, 
nebo např. službě, která má elementární nedostatky ve 
výkaznictví. 

o Certifikační výbor zastává stanovisko, že není možné navrhnout 
dobu platnosti na 4 roky Harm Reduction programu, který 
porušuje Vyhlášku 195/2005.  Tedy pokud není schopen zajistit 
odvoz infekčního materiálu do 48 resp. 72 hodin či uschovat 
kontejnery v chladu do doby odvozu k likvidaci. 

 
Bodování: 
o Certifikační týmy pracují s rozdílnými maximy bodů. Toto je 

zčásti zapříčiněno chybou v součtové tabulce, která je uvedena 
na straně 26 obecných standardů. Jde o rozpor u obecných 
standardů, kde některé týmy pracují s maximy 820 či 815 bodů, 
ale zejména jsou rozdíly u bodů nezbytných u obecných 
standardů, kde certifikační týmy zaměňují maxima a minima, či 
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za maximum považují nižší počet bodů, než je 355. Pro 
objektivní hodnocení je potřeba, aby toto bodovací schéma bylo 
sjednoceno. Tabulky správného bodování jsou uvedeny níže. 

 
Bodové hodnocení (obecné standardy) 

Standard Body  
max. - min.  

Body 
nezbytné 
max. - min. 

1. Přístupnost a cíle odborných služeb 30 - 25 15-15 
2. Práva pacientů / klientů 90 - 70 25-23 
3. Příjem a úvodní zhodnocení 105-80 30-28 
4. Spektrum služeb a zásady jejich 
poskytování 

90-70 20-17 

5. Personální práce 70-55 35-29 
6. Odborné vedení a rozvoj pracovníků a 
týmů 

75-55 20-15 

7. Dostupnost, vnější vztahy 50-40 15-14 
8. Organizační aspekty 180-150 160-119 
9. Finance 40-30 10-10 
10. Prostředí a materiálně - technické 
zázemí 

45-30 15-12 

11. Minimální bezpečí  15-10 5-4 
12. Hodnocení kvality a efektivity 30-20 5-4 
Součet 820-635 355-290 
 
 
Bodové hodnocení (Speciální standardy) 

  
 Body  
max. - min. 

 Body 
nezbytné max. 
- min. 

Detoxifikace         145-110 30-29 
Terénní programy 140-100 10-10 
Kontaktní a poradenské služby 160-120 15-15 
Ambulantní léčba 125-90 25-21 
Stacionární programy 160-120 45-39 
Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 180-140 15-13 
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Rezidenční péče v terapeutických 
komunitách 210-160 20-18 
Ambulantní doléčovací programy 165-125 35-25 
Ambulantní doléčovací programy – chr. 
bydlení 45-35 10-10 
Ambulantní doléčovací programy – chr. 
prac. programy 30-25 10-10 
Substituční léčba 200-160 55-53 
 
 
Zpracoval: sekretariát RVKPP 
Dne: 26. 7. 2012  
 


