
 

Statut ŘV Národního programu Česká kvalita_ 2022  Strana/stran:1/4 
 
 

 

Číslo dokumentu:    Číslo vydání: 3 Strana:                1 

Název: Statut Řídicího výboru Národního programu Česká 
kvalita 

Celkem stran:     4 

  Platnost od: 9. 3. 2022 Počet příloh:       0 

 

 
 

STATUT 
 

Řídicího výboru Národního 
programu Česká kvalita 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Radou kvality ČR dne 9. 3. 2022 
 
Předsedkyně Rady kvality ČR Ing. Silvana Jirotková 
 
 
 
 



 

Statut ŘV Národního programu Česká kvalita_ 2022  Strana/stran:2/4 
 
 

ČLÁNEK 1. 

PREAMBULE 

 
Řídící výbor je zřízen rozhodnutím Rady kvality ČR a je nejvyšším orgánem Národního 
programu Česká kvalita. 

 

ČLÁNEK 2. 

PŮSOBNOST ŘÍDICÍHO VÝBORU 

 

2.1 Působnost Řídicího výboru je dána tímto „Statutem“, který určuje jeho práva a 
povinnosti v Národním programu Česká kvalita. 

Řídící výbor v rámci své činnosti: 

- přijímá Zásady Národního 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 Národního programu Česká 

kvalita; 
- rozhoduje o vyřazení jednotlivých značek kvality z Národního programu Česká 

kvalita; 
- zajišťuje kontrolu dodržování pravidel Národního programu Česká kvalita; 
- rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí námitek. Proti rozhodnutí Řídicího výboru je 

možné se odvolat k Radě kvality ČR (více viz Zásady Národního programu 
Česká kvalita); 

- informuje veřejnost o Národním programu Česká kvalita; 
- odpovídá za svoji činnost Radě kvality ČR. 

 
 

ČLÁNEK 3. 

SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

 

3.1 Řídicí výbor Národního programu Česká kvalita se skládá z:  

- 1 zástupce Rady kvality ČR,  
- 1 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu 
- 3 zástupců resortů ministerstev, 
- 6 zástupců zainteresovaných stran, 
- 3 zástupců správců značek registrovaných v Programu. 

 
3.2 Návrhy na členy Řídicího výboru předkládají členové Rady kvality ČR zastupující 

v Radě své organizace či zainteresované strany.  
 
3.3 Nominace na členy Řídicího výboru projedná předsednictvo Rady kvality ČR a 

následně předkládá ke schválení Radě kvality ČR. 
 

3.4 Zástupce 3 správců značek navrhuje předsednictvo Rady kvality ČR po projednání 
s předsedou Řídicího výboru a následně předkládá ke schválení Radě kvality ČR. 
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ČLÁNEK 4. 

ORGANIZACE ŘÍDICÍHO VÝBORU 

 

4.1 V čele Řídicího výboru je jeho předseda a dva místopředsedové, které jmenuje Rada 
kvality ČR. Jedním z místopředsedů je jmenován zástupce Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 

4.2 Předseda Řídicího výboru, ve své nepřítomnosti, pověří jednoho z místopředsedů 
zastupováním. Pověřený místopředseda je v tomto případě oprávněn plnit veškeré 
úkoly předsedy plynoucí z tohoto Statutu. 

4.3 Funkci sekretariátu plní Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo organizace jím 
pověřená. 

4.4 Náklady související s činností Řídicího výboru jsou hrazeny v rámci rozpočtu Rady 
kvality ČR. 

4.5 Plnění úkolů je kontrolováno na jednání Řídicího výboru, případně předsedou Řídicího 
výboru (v součinnosti se sekretariátem).  

4.6 Členové Řídicího výboru jsou povinni se řídit tímto Statutem a zajišťovat úkoly spojené 
s jeho činností, zejména: 

a) zúčastňovat se jednání Řídicího výboru, případně dalších pracovních jednání 
souvisejících s činností Řídicího výboru, 

b) připravovat podklady pro jednání Řídicího výboru v rámci projednávané problematiky, 
c) plnit úkoly stanovené v zápise z jednání Řídicího výboru. 

 
ČLÁNEK 5. 

ZASEDÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

 

5.1 Řídicí výbor je svoláván minimálně 2x ročně, případně dle aktuální potřeby. 

5.2 Jednání svolává sekretariát na základě rozhodnutí předsedy Řídicího výboru. O výběru 
přizvaných hostů rozhoduje předseda v souvislosti s projednávanou problematikou. 

5.3 Obsah pozvánky na jednání, včetně pravidel pro hlasování i zápisu z jednání je 
závazně uveden v Jednacím řádu Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita.  

 

ČLÁNEK 6.  

USNÁŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

 

6.1 Usnášení a rozhodování Řídicího výboru se řídí Jednacím řádem Řídicího výboru 
Národního programu Česká kvalita. 

 

ČLÁNEK 7. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

7.1 Působení Řídicího výboru v Národním programu Česká kvalita řeší podrobně 
dokument „Zásady Národního programu Česká kvalita“. 

7.2 Vznikne-li v průběhu zasedání Řídicího výboru situace tímto Statutem neřešená, 
rozhoduje o dalším postupu na jednání Řídicí výbor hlasováním. 

7.3 Změny nebo doplňky tohoto Statutu schvaluje Rada kvality ČR, které návrhy na změnu 
nebo doplnění Statutu předkládá předseda Řídicího výboru. 
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7.4 Předseda Řídicího výboru informuje pravidelně Radu kvality ČR o činnosti Řídicího 
výboru. Rada informace projednává a přijímá případná opatření. 

7.5  Tento Statut nabývá účinnosti dne 9. 3. 2022. 

 


