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Čl. I 
Preambule 

 
Řídící výbor je zřízen rozhodnutím Rady kvality ČR a je nejvyšším orgánem PROGRAMU ČESKÁ KVALITA. 

 
Čl. II 

Působnost Řídícího výboru 
 
Působnost Řídícího výboru je dána tímto „Statutem“, který určuje jeho práva a povinnosti v PROGRAMU 

ČESKÁ KVALITA. 
Řídící výbor v rámci své činnosti: 

- přijímá zásady PROGRAMU ČESKÁ KVALITA a jejich změny a dbá na jejich dodržování všemi 
účastníky; 

- navrhuje změny nebo doplňky tohoto Statutu; 
- schvaluje výroční zprávu, kterou předkládá Radě kvality ČR; 
- rozhoduje o zařazení jednotlivých značek kvality do PROGRAMU ČESKÁ KVALITA; 
- rozhoduje o vyřazení jednotlivých značek kvality z PROGRAMU ČESKÁ KVALITA; 
- zajišťuje kontrolu dodržování pravidel PROGRAMU ČESKÁ KVALITA; 
- rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí námitek. Strana, která se cítí rozhodnutím ŘV poškozená se 

může odvolat k Radě kvality ČR (viz NPK - 04, článek 11); 
- informuje veřejnost o PROGRAMU ČESKÁ KVALITA; 
- odpovídá za svoji činnost Radě kvality ČR. 

 
Čl. III 

Složení Řídícího výboru 
 
Členy Řídícího výboru jmenuje předsednictvo Rady kvality ČR na základě návrhů předložených 
příslušnými níže vyjmenovanými ministerstvy, úřady a organizacemi a informuje následně Radu, která 
jmenované členy potvrzuje. 
Členy Řídícího výboru jsou: 

- zástupce spotřebitelských organizací působících v ČR,  
- zástupce Rady kvality ČR,  
- zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 
- zástupce Ministerstva zemědělství, 
- zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 
- zástupce Ministerstva životního prostředí, 
- zástupce Ministerstva zdravotnictví, 
- zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, 
- zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
- zástupce Hospodářské komory ČR, 
- zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, 
- zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
- zástupce Potravinářské komory ČR, 
- zástupce České společnosti pro jakost, 
- zástupce České obchodní inspekce, 
- 3 zástupci správců značek registrovaných v PROGRAMU ČESKÁ KVALITA. 
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Čl. IV 
Organizace Řídícího výboru 

 
1. V čele Řídícího výboru jsou jeho předseda a místopředseda, které jmenuje Rada kvality ČR 
2. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a je v tomto případě oprávněn plnit 

veškeré úkoly předsedy plynoucí z tohoto Statutu. 
3. Funkci sekretariátu plní Národní středisko pro podporu kvality (NIS-PK). 
4. Náklady související s činností Řídícího výboru jsou hrazeny v rámci rozpočtu Rady kvality ČR. 
5. Plnění úkolů je kontrolováno na zasedání Řídícího výboru. Průběh plnění úkolů kratších, než je 

periodicita zasedání Řídícího výboru, kontroluje příslušný garant úkolu, který je Řídícím výborem 
určen z jeho řad. Na základě rozhodnutí Řídícího výboru může určité úkoly kontrolovat vedoucí 
sekretariátu. Nejsou-li úkoly řádně plněny, je v případě potřeby garantem úkolu informován 
předseda Řídícího výboru, který rozhodne po projednání s garantem o opatřeních. Návrh opatření 
předkládá předsedovi garant úkolu. 

6. Členové Řídícího výboru jsou povinni se řídit tímto Statutem a zajišťovat úkoly spojené s jeho 
činností, zejména: 
a) zúčastňovat se zasedání, případně dalších pracovních jednání souvisejících s činností 

Řídícího výboru, 
b) připravovat podklady pro zasedání Řídícího výboru v rámci projednávané problematiky, 
c) plnit úkoly stanovené usnesením Řídícího výboru. 

 
Čl. V 

Zasedání Řídícího výboru 
 
1. Řídící výbor je svoláván minimálně 1x ročně, případně dle aktuální potřeby. 
2. Zasedání svolává vedoucí sekretariátu na základě rozhodnutí předsedy Řídícího výboru. O výběru 

přizvaných hostů rozhoduje předseda v souvislosti s projednávanou problematikou. 
3. Pozvánka musí být zaslána všem členům Řídícího výboru a přizvaným hostům nejméně 14 dní 

před zasedáním. Pro podrobnosti pozvání na zasedání, vlastního jednání, pravidel hlasování 
i záznamu z jednání je závazný společný Jednací řád subjektů Národní politiky kvality ČR (NPK- 
06). 

 

Čl. VI 
Usnášení a rozhodování Řídícího výboru 

 
1. Usnášení a rozhodování Řídícího výboru se řídí Jednacím řádem subjektů Národní politiky kvality 

ČR. 
 

Čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Působení Řídícího výboru v PROGRAMU ČESKÁ KVALITA řeší podrobně dokument „Zásady programu 

Česká kvalita“ (číslo NPK-04). 
2. Vznikne-li v průběhu zasedání Řídícího výboru situace tímto Statutem neřešená, rozhoduje 

o dalším postupu na zasedání Řídící výbor hlasováním. 
3. Změny nebo doplňky tohoto Statutu schvaluje Rada kvality ČR, které návrhy na změnu nebo 

doplnění Statutu předkládá předseda Řídícího výboru. 
4. Předseda Řídícího výboru informuje pravidelně Radu kvality ČR o činnosti Řídícího výboru. Rada 

informace projednává a přijímá případná opatření. 


