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Certification of Addictive 
Substance Use Primary 
Prevention Programmes 

Martanová V.
The Educational nad Psychological 
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At present the process of certification of programmes of primary prevention 

of abusing addictive matters is starting in the Czech Republic. The goal of this 

informational article is to describe the development of the whole process, its 

hierarchy, and in particular the tasks, which are carried out by the AC. The 

article explains why is the certification of the programme needed and how to 

get it, who can apply for the certification and for which kind of programme 

of primary prevention. This article brings the basic information for the future 

applicants for the certification in the field of primary prevention. 
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programme – Agency for certification (AC).
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Mgr. Veronika Martanová

Je absolventkou PedF UK Praha oborů psycho-

logie a speciální pedagogika, nyní postgradu-

ální studium tamtéž. Pracovala jako lektorka 

primární prevence, nyní je psycholožkou v PPP 

pro Prahu 6. Přednáší na FF UK Praha. V IPPP 

ČR se věnuje problematice primární prevence 

a procesu certifikace v této oblasti.
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V současné době se  v naší republice rozbíhá proces certifikace programů pri-

mární prevence užívání návykových látek. Tento informativní článek popisuje 

průběh celého procesu, jeho hierarchické uspořádání a zejména úkoly, které 

v systému plní Agentura pro certifikace. V článku je popsáno, k čemu je certifi-

kace programu potřebná a jak ji získat, kdo může o certifikaci zažádat a na jaký 

druh programů primární prevence. Článek přináší základní informace pro budou-

cí žadatele o certifikaci v oblasti primární prevence.

Klíčová slova: primární prevence užívání návykových látek – certifikace 

programu – Agentura pro certifikace (AC).
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V současné době probíhá příprava na prv-
ní certifikace programů primární prevence 
užívání návykových látek. Článek přináší 
informace o vývoji procesu tvorby Standardů 
specifické primární prevence užívání návyko-
vých látek a navazujícím procesu certifikací.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovate-
lů programů primární prevence je posouzení 
a formální uznání, že program odpovídá stano-
veným kritériím kvality a komplexnosti. Jde 
tedy o proces posouzení služby podle kritérií 
stanovených schválenými Standardy1 a udě-
lení, či neudělení certifikátu o jejich naplnění.

Úkol vypracovat dokument Standardy speci-
fické primární prevence užívání návykových 
látek vyplynul též z Usnesení vlády č. 1045 
z roku 2000 (o Národní strategii protidro-
gové politiky na období 2001–2004) a práce 
na jeho splnění byly zahájeny již v průběhu 
Phare Twinning projektu „Drogová politika“ 
ve spolupráci s odborníky z Belgie a Rakous-
ka2.  Definování kritérií kvality preventiv-
ních programů přitom úzce navázalo na 
úkoly vyplývající z Koncepce prevence zne-
užívání návykových látek a dalších sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže na obdo-
bí 1998-2000 a Strategie prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působ-
nosti Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy na období 2001–2004 a 2005–2009. 
Standardy byly ve své stávající podobě schvá-
leny v srpnu roku 2005 (viz www.msmt.cz).

Standardy jsou rozsáhlým dokumentem, 
který ve své obecné a speciální části definuje 
základní pojmy, cílové skupiny preventivních 
programů a zásady efektivity primárně–pre-
ventivního působení. Dále pak v podobě bodo-
vatelných kategorií vymezují charakteristiky, 
které by měl kvalitní program obecně splňo-
vat, například dostupnost, zacílenost, respekt 
k právu klientů, hodnocení potřeb klienta, 
adekvátní personální a organizační zabezpe-
čení programů, odpovídající materiálně-tech-

nické zázemí a další. Ve své speciální části 
se Standardy věnují  konkrétně pěti typům 
programů, o jejichž certifikaci lze žádat 
a které budou blíže popsány v následujícím 
textu. Samozřejmostí zůstává, že Standardy 
se budou dále vyvíjet a flexibilně reagovat na 
nová zjištění v oboru. Po dokončení a schvále-
ní stávající podoby tohoto dokumentu v srp-
nu 2005 se již postupně vytvářel prostor pro 
výběr a vzdělávání kompetentních certifiká-
torů a postupné zahájení procesu certifikace.

O certifikaci svých programů mají možnost 
zažádat státní i nestátní zařízení, přičemž  spe-
ciálně vyškolení certifikátoři budou na zákla-
dě jejich žádosti realizovat místní šetření u po-
skytovatele služby. Udělená certifikace bude 
respektována jako garance kvality programu 
a bude ovlivňovat směřování státních finanč-
ních dotací. Proces certifikace odborné způso-
bilosti poskytovatelů PPUNL probíhá v sou-
ladu s českými verzemi platných evropských 
norem pro posuzování, certifikace a audit3.

Základními cíli certifikací je hospodárné 
financování služeb z veřejných prostřed-
ků, zajištění a zvyšování kvality programů 
PPUNL, zefektivnění sítě poskytovatelů pro-
gramů PPUNL a začlenění programů PPUNL 
do širšího systému preventivního působení.

Z praxe

1„Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů 

programů primární prevence užívání návykových 

látek“ – dále jen „Standardy.“
2Podrobněji viz  dokument k závěrům Projektu 

PHARE Twinning 2000. Posílení národní protidro-

gové politiky, Usnesení vlády č. 549 z roku 2003. 
3ČSN EN 45012 Všeobecné požadavky na orgány 

provádějící posuzování a certifikaci/registraci sys-

témů jakosti; ČSN EN, ISO/IEC 17024 Posuzování 

shody – všeobecné požadavky na orgány pro certi-

fikaci osob; ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro audi-

tování systémů managementu jakosti a / nebo sys-

témů enviromentálního managementu; Metodické 

pokyny pro akreditaci MPA 60-01-04.
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Mluvíme-li v souvislosti s certifikacemi 
o programech, chápeme jimi programy speci-
fické primární prevence užívání návykových 
látek, tzn. takové aktivity a programy, které 
jsou úzce zaměřeny právě na oblast užívání 
a uživatelů návykových látek a rizika s tím 
spojená. Programy specifické primární pre-
vence užívání návykových látek se vyznačují 
třemi hlavními charakteristikami: a) pří-
mým a explicitně vyjádřeným vztahem k ob-
lasti užívání a uživatelů návykových látek 
a tématům s tím spojeným; b) jasnou časo-
vou a prostorovou ohraničeností realizace (na 
ose: zmapování potřeb, plán programu a je-
ho příprava, provedení a zhodnocení progra-
mu a jeho návaznost); c) zacílením na jasně 
ohraničenou a definovanou cílovou skupinu 
a s tím souvisejícím zdůvodněním matchingu 
(tj. přiřazováním určité skupiny či jednotliv-
ce k danému typu programu odpovídajícímu 
potřebám a problémům cílové skupiny)4.

Standardy PPUNL ve specifické části rozlišu-
jí pět programů, pro které je možno žádat cer-
tifikaci. Tyto programy jsou: Programy speci-
fické primární prevence poskytované v rámci 
školní docházky, Programy specifické preven-
ce poskytované mimo rámec školní docházky, 
Programy včasné intervence, Vzdělávací pro-
gramy v oblasti specifické primární prevence 
a Ediční činnost v oblasti primární prevence.

Certifikát odborné způsobilosti lze udělit 
programu, o jehož certifikaci organizace 
poskytující tento program požádá a naplňuje 
požadavky k udělení certifikátu. Pokud orga-
nizace poskytuje více druhů programů a žá-
dá o certifikaci pouze jednoho z nich, je nut-
né, aby daný program byl od ostatních jasně 
a zřetelně oddělen organizačně, provozně i fi-
nančně (tj. aby byl samostatně hodnotitelný).

Základními principy certifikací v oblas-
ti primární prevence užívání návykových 
látek jsou jednak dobrovolnost, neboť certi-
fikace není povinná, organizace o ni sama 

žádá a podílí se na hrazení s ní souvisejících 
nákladů v poměru stanoveném MŠMT (orga-
nizace platí 1/3 nákladů, které však může 
získat formou dotace od MŠMT), jednak 
transparentnost celého certifikačního pro-
cesu a nezávislost šetření, v neposlední řadě 
je základním principem používání odborně 
definovaných, obecně akceptovaných krité-
rií (Standardů) pro hodnocení, schválených 
MŠMT a Radou vlády pro koordinaci proti-
drogové politiky (dále jen RVKPP).

Získání certifikátu odborné způsobilos-
ti bude jednou z podmínek pro poskytnutí 
finančních prostředků ze státního rozpočtu 
(dotace), avšak nezakládá nárok na jejich 
přidělení. Proces udělování certifikací má 
předepsaný postup, kdy se žadatel obrací na 
certifikační agenturu se svou žádostí o pro-
vedení místního šetření, do zařízení je vyslán 
certifikační tým tří certifikátorů, kteří šetře-
ní provedou a následně své závěry v podobě 
„Protokolu z místního šetření“ a „Závěrečné 
zprávy“ předají Výboru pro udělování certifi-
kací zřízeném při MŠMT. Certifikát odborné 
způsobilosti pak s konečnou platností udě-
luje ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
na základě stanoviska Výboru pro udělování 
certifikací (dále „Výbor“) a odebírá taktéž 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy na 
základě zjištění vážných nedostatků, které 
by se neslučovaly s požadavky Standardů na 
kvalitu služeb u poskytovaného programu.

Věnujme nyní pozornost jednotlivým subjek-
tům účastnícím se procesu certifikace a je-
jich funkcím.

Funkci certif ikační agentury zastává 
„Agentura pro certifikace“. Agentura pro 
certifikace (dále jen „AC“) je servisní organi-

Z praxe

4Volně dle Standardů odborné způsobilosti poskyto-

vatelů programů primární prevence užívání návy-

kových látek.
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zace zřízená při IPPP ČR, která je jmenová-
na MŠMT a na základě příkazu ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2006 
připravuje podklady pro rozhodování Výboru 
– zajišťuje a organizuje místní šetření u po-
skytovatelů programů PPUNL. Agentura pro 
certifikace zejména přijímá žádosti o certifi-
kaci odborné způsobilosti od poskytovatele 
programu, vyhlašuje certifikační řízení na 
základě žádosti organizace realizující pro-
gram, informuje žadatele o certifikaci o vy-
hlášení certifikačního řízení, jmenuje vedou-
cího a členy certifikačních týmů, zajišťuje 
administrativní a organizační chod místních 
šetření, z pověření MŠMT zajišťuje odborný 
kádr certifikátorů (jsou s certifikační agen-
turou ve smluvním pracovním poměru), 
jejich vzdělávání, supervizi a další odborný 
růst, zpracovává výsledky místních šetření 
a předkládá je ve stanovených termínech 
k rozhodnutí Výboru, vede Rejstřík certifi-
kovaných zařízení a Rejstřík certifikátorů 
PPUNL, který zveřejňuje na svých webových 
stránkách a také informuje RVKPP o udělení 
certifikátu poskytovatelům PPUNL.

Chce-li poskytovatel programu primární 
prevence zažádat u certifikační agentury 
o certifikaci, měl by se řídit následujícími 
instrukcemi. Před podáním žádosti je tře-
ba prostudovat Certifikační řád, Metodiku 
místního šetření a Standardy odborné způ-
sobilosti poskytovatelů programů primární 
prevence užívání návykových látek (všechny 
tři dokumenty lze nalézt na webových strán-
kách IPPP ČR i MŠMT). Žádost o provedení 
místního šetření zasílá Agentuře pro certifi-
kace statutární zástupce žadatele. Zároveň 
přikládá požadovanou dokumentaci a vyplně-
ný sebehodnotící formulář, za jejichž úplnost 
zodpovídá. Spolu se žádostí zasílá žadatel 
závaznou objednávku, ve které se zavazuje 
k zaplacení 30 % nákladů na místní šetření.

Řízení je zahájeno dnem, kdy Agentura pro 
certifikace obdrží žádost o provedení šetření. 

O certifikaci může žádat poskytovatel progra-
mu primární prevence, který má přesně vyme-
zenou cílovou skupinu a poskytuje některý 
z programů, které jsou vymezeny ve speciální 
části Standardů. Žádost je podávána pro kaž-
dý program jednotlivě. V případě úspěšného 
místního šetření  bude následně udělena 
každému programu samostatná certifikace.

Na základě došlých žádostí sestavuje 
Agentura pro certifikace harmonogram 
místních šetření, zajišťuje jejich personální 
zabezpečení, jmenuje vedoucího a členy cer-
tifikačního týmu ( s ohledem na časové mož-
nosti a možné střety zájmu jednotlivců) a vy-
rozumí žadatele o termínu provedení šetření. 
Certifikátor se stane účastníkem certifikač-
ního řízení v okamžiku, kdy souhlasí se svou 
účastí v konkrétním místním šetření.

Agentura pro certifikace aktualizuje v pravi-
delných měsíčních intervalech harmonogram 
plánovaných certifikačních šetření a informuje 
žadatele o certifikace o termínu jednotlivých 
místních šetření a o složení certifikačních 
týmů v pořadí, v jakém budou žádosti o cer-
tifikace docházet. Veškeré bližší informace 
a instrukce k podání žádosti o certifikaci lze 
nalézt na webových stránkách www.ippp.cz.

Certifikační tým, který přijíždí do zaříze-
ní na místní šetření, je tříčlenný a je složen 
z odborníků z oblasti PPUNL, kteří úspěšně 
absolvovali kurz vzdělávání certifikátorů pro 
hodnocení odborné způsobilosti poskytovate-
lů programů PPUNL. Členové certifikačního 
týmu jsou vybíráni AC z rejstříku certifikáto-
rů s ohledem na nepředpojatost a zabránění 
možnému střetu zájmů. Žadatel může uplatnit 
u Agentury pro certifikace námitky ke složení 
či k jednotlivým členům certifikačního týmu.

Samotné místní šetření má tři části – stu-
dium dokumentace předložené žadatelem 
před návštěvou pracoviště, jednodenní šet-
ření přímo v zařízení a následně pak vyhod-

Z praxe
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nocení  místního šetření – sepsání protokolu 
a závěrečné zprávy. Návštěva na pracovišti 
se zaměřuje na hodnocení, zda žadatel napl-
ňuje schválené Standardy odborné způso-
bilosti (jejich obecnou i speciální část – dle 
typu poskytovaného programu).

Výsledkem místního šetření je závěrečná 
zpráva. Na základě závěrečné zprávy předlo-
žené Certifikační agenturou navrhne Výbor, 
aby ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
udělil certifikát na období 3 let nebo udělil 
certifikát na období 3 let s výhradou a s do-
poručením k odstranění méně závažných 
nedostatků (tj. takových, které se neřadí 
mezi položky, jejichž naplnění je pro certifi-
kaci zásadní) nebo udělil certifikát s podmín-
kou a určil lhůtu k odstranění závažnějších 
nedostatků (např. podmínečná certifikace na 
období 1 roku) nebo certifikát neudělil v pří-
padě, že program zcela nesplnil podmínky 
dané Standardy. Certifikát odborné způsobi-
losti se uděluje nejvýše na dobu tří let.

Výbor pro udělování certifikací PPUNL 
při MŠMT je sedmičlenný (jeho členy jsou 
zástupci rezortů zdravotnictví, práce a soci-
álních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
vnitra a další). Členy, místopředsedu a před-
sedu Výboru jmenuje ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Funkce člena Výboru je 
nezastupitelná. Po projednání a posouzení 
závěrečných zpráv a protokolů z místních 
šetření vydává Výbor stanoviska k udělení 
či neudělení certifikace odborné způsobilosti 
poskytovatelů programů PPUNL. Na Výbor 
pro udělování certifikací v oblasti PPUNL 
se lze obracet s případnými stížnostmi na 
výsledek místního šetření. Shledá-li Výbor 
stížnost oprávněnou, může vyslat do zaříze-
ní nový certifikační tým s cílem kontrolního 
místního šetření. Potvrdí-li opakované míst-
ní šetření závěry původního certifikačního 
týmu, hradí žadatel náklady na certifikaci 
v plné výši. V opačném případě hradí celkové 
náklady certifikace Certifikační agentura.

Aby mohl být celý proces certifikace programů 
primární prevence návykových látek spuštěn, 
bylo třeba vyškolit patřičné množství certifi-
kátorů. Kurz školení certifikátorů vznikl ve 
spolupráci Institutu pedagogicko-psycholo-
gického poradenství ČR a Centra adiktolo-
gie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Jeho cílem bylo postupně připravit prv-
ní dvě skupiny certifikátorů, kteří budou 
od října roku 2006 po řádném vyškolení 
schopni dle platných Standardů posuzovat 
kvalitu práce zařízení poskytujících pro-
gramy primární prevence zejména v oblas-
ti školství. Kurz školení certifikátorů pro 
certifikace odborné způsobilosti poskyto-
vatelů programů PPUNL připravil certifi-
kátory na výkon popisované činnosti. Kurz 
úspěšně absolvovalo 46 certifikátorů, kteří 
21. 9. 2006 obdrželi osvědčení a certifikát 
opravňující je k práci v certifikačním týmu.

Nyní, po zahájení procesu certifikace dne 2. 10. 
2006 mají možnost státní i nestátní zařízení 
zažádat o certifikaci svých programů a certifi-
kátoři budou na základě jejich žádosti realizovat 
místní šetření. Udělená certifikace bude respek-
tována jako garance kvality programu a bude 
ovlivňovat směřování státních finančních dota-
cí. Certifikace bude od roku 2007 podmiňovat 
získání státní dotace na rok 2008 pro programy 
primární prevence užívání návykových látek 
ze strany MŠMT a RVKPP5. Dlouhodobým 
záměrem je, aby výhledově také krajské úřa-
dy zohledňovaly při vydávání svých prostřed-
ků, zda program byl certifikován, či nikoliv.

Kontakt
Veronika Martanová
Institut pedagogicko-psychologického pora-
denství ČR
Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
E-mail: martanovav@ippp.cz 
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5Viz Infolist RVKPP č. 5 ze 16. 6. 2006.


