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Zápis z jednání 

Den:  28.3.2018  
Čas:  9:30–12:00  
Místo:  Vladislavova 4, ICV 
Přítomni:  členové CV dle prezenční listiny (u originálu)  
Hosté:    

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Projednání Závěrečných zpráv a Protokolů z místních šetření 
3. Různé 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Přivítání přítomných.  

2. Projednání Závěrečných zpráv a Protokolů z místních šetření 

Celkem se CV zabýval sedmi místními šetřeními. Výsledky hlasování jsou uváděny: pro – proti – 
zdržel se. CV byl po celou dobu usnášení schopný. 

1. VFN, Klinika adiktologie (děti a dorost) – typ služby: ambulantní léčba 

Návrh certifikačního týmu:   4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   7-0-0 

2. Prevent 99 z.ú., (České Budějovice) – typ služby: ambulantní léčba  

Návrh certifikačního týmu:   4 roky 
Návrh certifikačního výboru:   4 roky 
Výsledek hlasování:   7-0-0 

3. Metha, z.ú. (Jindřichův Hradec) – typ služby: terénní programy  

Návrh certifikačního týmu:   3 roky 
Návrh certifikačního výboru:   3 roky 
Výsledek hlasování:   8-0-0 

4. Laxus z.ú. (Nymburk) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

Návrh certifikačního týmu:  3 roky 
Návrh certifikačního výboru:   3 roky 
Výsledek hlasování:   5-0-3 
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5. Společnost Podané ruce o.p.s. (Zlínsko) – typ služby: terénní programy 

Jde o projekt bývalé organizace ONYX Zlín o.p.s., která fúzovala se Společností Podané ruce 
o.p.s.. Pod tuto společnost přechází i kontaktní centrum viz níže.  

 
Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  7-0-1 

6. Společnost Podané ruce o.p.s. (Zlín) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  7-0-1 

7. Renarkon o.p.s. (Čeladná) - typ služby: rezidenční péče v terapeutických komunitách  

Na základě usnesení č. 1 Certifikačního výboru ze dne 10. ledna 2018 proběhlo ve službě 
cílené místní šetření. Certifikační tým konstatoval, že nedochází k porušování práv klientů, 
detailněji byla rozpracována funkce zdravotního rady. Tým ověřil, že služba kontroluje a 
hodnotí naplnění stanovených cílů služby, rovněž i naplňování poslání a způsoby poskytování 
služby. Rovněž bylo ověřeno a vyjasněno, že v průběhu 3. fáze léčby nedochází k souběhu 
dvou typů služeb, výtky z minulého místního šetření byly odstraněny.  

U standardu 1.15 bylo konstatováno, že výčet střetu zájmu není úplný a certifikační tým zde 
strhával bod. Výbor kvitoval odstranění nedostatků, ale po diskusi o návrhu certifikačního týmu 
nebyl potvrzen návrh certifikačního týmu udělení certifikátu na dobu 4 let.  

Návrh certifikačního týmu: 4 roky 
Návrh certifikačního výboru:  4 roky 
Výsledek hlasování:  0-4-4 
 

Na základě diskuse byla zohledněna situace úpravy problematických bodů vytknutých 
v původní závěrečné zprávě z místního šetření ve službě. Zároveň byl konstatován fakt, že 
některé výtky se opakovaly i po minulém místním šetření. Výbor akceptoval odstranění 
nedostatků a úpravy v metodice, ale nesouhlasí, aby institut Cíleného místního šetření 
v daném případě zajistil službě dobu platnosti certifikátu na 4 roky, což bývá výborem uděleno 
službě bez výraznějších výtek. Proto bylo po diskusi navrženo udělení na dobu 3 let.  

 
Návrh certifikačního výboru:  3 roky 
Výsledek hlasování:  7-0-1 

Dále Certifikační výbor diskutoval problematiku speciálního standardu 7.4.3. K tomuto standardu 
bylo zasláno vyjádření Výboru Sekce terapeutických komunit A.N.O., které bylo členům Výboru 
rovněž posláno. Výbor sekce terapeutických komunit navrhoval úpravu znění standardu na: „Služba 
poskytuje pacientům/klientům program léčby v minimálním rozsahu 20 hodin strukturovaných aktivit, 
rozdělených alespoň do 5 dnů v týdnu.“  

Usnesení č. 1 

Certifikační výbor navrhuje neupravovat nyní verzi Standardů odborné způsobilosti, ale pro účely 
jednotné interpretace při šetření standardu 7.4.3 ve službách, navrhuje zaslat certifikátorům 
prostřednictvím Certifikační agentury doporučující stanovisko Výboru ve smyslu uvedeného návrhu 
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Sekce terapeutikých komunit A.N.O.. Toto stanovisko bude zformulováno a schváleno Certifikačním 
výborem per rollam.   

3. Různé 

Další předběžné termíny pro setkání CV jsou: 13.06., 12.09. a 14.11.. Vzhledem k přestěhování 
OPK na Ministerstvo dopravy, bude vždy upřesněno místo, kde jednání proběhnou.   

Shrnutí: 

Certifikační výbor navrhuje RVKPP udělit certifikát odborné způsobilosti následujícím službám na 
dobu 4 let: 

 VFN, Klinika adiktologie (děti a dorost) – typ služby: ambulantní léčba 

 Prevent 99 z.ú.,(České Budějovice) – typ služby: ambulantní léčba  

 Společnost Podané ruce o.p.s. (Zlínsko) – typ služby: terénní programy 

 Společnost Podané ruce o.p.s. (Zlín) – typ služby: kontaktní poradenské služby 
 
Certifikační výbor navrhuje RVKPP udělit certifikát odborné způsobilosti následujícím službám na 
dobu 3 let: 

 Metha, z.ú. (Jindřichův Hradec) – typ služby: terénní programy  

 Laxus z.ú. (Nymburk) – typ služby: kontaktní poradenské služby 

 Renarkon o.p.s. (Čeladná) - typ služby: rezidenční péče v terapeutických komunitách  

 

 
Zapsal: Tomáš Klíma v.r. 
Dne: 3.4.2018 

 


