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Statut  

Výboru RVKPP pro ud ělování certifikací  

(Certifika ční výbor)  

 

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

1. Certifikační výbor je stálým orgánem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále 

jen “RVKPP”) pro certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele 

omamných a psychotropních látek (dále jen „certifikace“).  

2. Certifikační výbor zřídila RVKPP usnesením dne 15.7.2005.  

 

Článek 2  

Činnost Certifika čního výboru  

1. Certifikační výbor je orgánem RVKPP na úrovni pracovníků resortů, kteří v příslušném 

resortu odpovídají za uplatňování protidrogové politiky, zástupce krajů a odborné veřejnosti.  

2. Certifikační výbor plní povinnosti vyplývající z certifikačního řádu schvalovaného RVKPP, 

přitom zejména  

a. předkládá  RVKPP návrh na udělení a odebrání certifikace;  

b. slouží jako odvolací orgán při nesouhlasu organizace s výběrem certifikátorů pro místní 

šetření a/nebo o odvolání organizace proti průběhu a závěrům místního šetření;  

c. podílí se na rozvoji standardů a kritérií pro posuzování účinnosti a výkonnosti služeb pro 

uživatele návykových látek;  

d. prostřednictvím sekretariátu RVKPP kontroluje plnění povinností servisní organizace pro 

místní šetření - Certifikační agentury (dále jen Agentura);  

e. prostřednictvím sekretariátu RVKPP a členů Certifikačního výboru kontroluje činnost 

místních certifikačních týmů;  

 

f. zadává Agentuře úkol provést místní šetření (v rámci cílené certifikace) zejména v případě 

stížnosti na kvalitu již certifikované služby, v případě odůvodněné pochybnosti o kvalitě již 

certifikované služby nebo zásadních změnách v organizaci;  

g. prostřednictvím sekretariátu RVKPP vede rejstřík certifikovaných zařízení a rejstřík 

certifikátorů;  

h. prostřednictvím sekretariátu RVKPP podává zprávy RVKPP o průběhu a výsledcích 

certifikace.  

 

Článek 3  
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Složení Certifika čního výboru  

1. Certifikační výbor má 9 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a členové.  

2. O složení Certifikačního výboru rozhoduje RVKPP. Předsedu Certifikačního výboru 

jmenuje a odvolává na návrh RVKPP její předseda.  

3. Členy Certifikačního výboru jsou zástupci státní správy jmenovaní předsedou RVKPP na 

návrh příslušného ministra nebo výkonného místopředsedy RVKPP:  

a. ministerstva zdravotnictví,  

b. ministerstva práce a sociálních věcí,  

c. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  

d. 2 členové sekretariátu RVKPP,  

e. ministerstva vnitra, 

f. zástupce krajských protidrogových koordinátorů, který je současně certifikátorem a je 

delegovaný Výborem zástupců regionů, 

g. 2 zástupci odborné veřejnosti-certifikátoři, delegovaní Společností pro návykové nemoci a 

Asociací nestátních organizací. 

 

Článek 4  

Předseda a místop ředseda Certifika čního výboru  

1. Předsedu a místopředsedu Certifikačního výboru jmenuje na návrh ředitele sekretariátu 

RVKPP předseda RVKPP.  

2. Předseda Certifikačního výboru odpovídá za činnost Certifikačního výboru předsedovi 

RVKPP.  

3. Předseda Certifikačního výboru svolává prostřednictvím sekretariátu RVKPP jednání 

Certifikačního výboru a řídí jeho jednání. Jednání Certifikačního výboru se konají podle 

potřeby.  

Předseda Certifikačního výboru dále zejména : 

a. předkládá RVKPP návrhy a doporučení o udělení či odebrání certifikace odborné 

způsobilosti,  

b. předkládá k podpisu výkonnému místopředsedovi RVKKP rozhodnutí o udělení či 

odebrání certifikace,  

c. rozhoduje o pozvání zástupce Certifikační agentury a dalších hostů na jednání 

Certifikačního výboru,  

d. podepisuje oznámení podle čl. 2 odst 7 jednacího řádu Certifikačního výboru.  

4. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti ve všech jeho 

kompetencích.  

Článek 5  

Členové Certifika čního výboru  



Schváleno usnesením RVKPP č. 03/1009 ze dne 30.10. 2009 – aktualizováno 14. 5. 2010 

 3 

1. Členové Certifikačního výboru jsou povinni účastnit se jednání Certifikačního výboru a 

podílet se na přípravě návrhů a doporučení Certifikačního výboru v oblasti certifikace, které 

jsou předkládány RVKPP.  

2. Hlasují o návrhu o udělení nebo odebrání certifikace.  

3. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, omluví se předsedovi Certifikačního výboru a 

postupuje v souladu s jednacím řádem.  

4. Členství v Certifikačním výboru je nezastupitelné.  

 

Článek 6  

Externí spolupráce  

Externí spolupráce se řídí čl. 8 statutu RVKPP. Ustanovení upravující externí spolupráci se 

použijí přiměřeně.  

 

 

Článek 7  

Organiza ční a administrativní zajišt ění činnosti Certifika čního výboru  

Organizační a administrativní zajištění činnosti Certifikačního výboru se řídí článkem 9 

statutu RVKPP.  

 

Článek 8  

Jednací řád 

Certifikační výbor se řídí samostatným jednacím řádem, který podléhá schválení RVKPP.  

 

Článek 9  

Závěrečná ustanovení  

1. Tento statut nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010, na základě usnesení RVKPP č. 03/1009.  

2. Pravomoci ministerstev a jiných správních úřadů zůstávají činností Certifikační výboru 

nedotčeny.  

3. Změny a doplňky statutu podléhají schválení RVKPP.  

4. Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády (www.vlada.cz) a v sídle 

Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění 

platného statutu.  

 

V Praze dne 30.10.2009  


