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Certifikace programů primární prevence rizikového chování na školách – dotaz na základě zákona o
svobodném přístupu k informacím
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí
následujících informací k procesu certifikací programů primární prevence rizikového chování na
školách:
1. Žádáme zpřístupnění následujících aktů v elektronické podobě, případně odkaz na jejich umístění
dle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím:









Zřizovací listina Národního ústavu pro vzdělávání MŠMT č.j. 10 082/92 ze dne 28.
května 2011, včetně všech dodatků a konsolidovaného znění,
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2006 ze dne 1. 7. 2006,
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 19485/2006 ze dne 14. 8. 2006,
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 30/2009,
Harmonogram činností a úkolů nezbytných k obnovení systému certifikací primární
prevence rizikového chování a zabezpečení pracoviště pro certifikace v Národním
ústavu pro vzdělávání schválený poradou vedení MŠMT č.j. MSMT – 8691/20132/NÚV,
Rozhodnutí porady vedení MŠMT č.j. MSMT 8691/2013-2/NÚV,
Rozhodnutí porady vedení MŠMT č.j. MSMT 9203/2013-22.

2. Jaký právní status dle zákona o rozpočtových pravidlech má NÚV a Pracoviště pro certifikace?
3. Žádáme o předložení rozpočtu NÚV, tedy seznamu všech výdajů vynaložených NÚV, resp.
Pracovištěm pro certifikace v souvislosti s procesem certifikace od roku 2012 do současnosti a dále
seznam všech příjmů, které byly v souvislosti s procesem certifikace programů primární prevence a
na hrazení jeho nákladů NÚV resp. Pracovištěm pro certifikace přijaty.
4. Na základě jakého právního aktu bylo na Národní ústav pro vzdělávání delegováno oprávnění
vykonávat činnost v oblasti certifikace programů primární prevence? Žádáme o zpřístupnění textu
takového dokumentu.
5. V jakém režimu probíhá proces certifikací programů primární prevence? Jedná se o výkon státní
správy? V případě, že ano, jakou povahu mají úkony NÚV v souvislosti s procesem certifikací?

