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Stanovy   
Českého národního certifikačního fóra 

 
 
Stanovy Českého národního certifikačního fóra (dále též CNCF) upravují náplň činnosti, 
strukturu a pravidla jednání CNCF a jeho členů. 

 
 

Článek 1 
Postavení a působnost 

 
1. České národní certifikační fórum je zájmovým sdružením právnických osob – dále členů, 

založených podle §20f) občanského zákoníku ve znění jeho pozdějších zákonných úprav. 

2. Název sdružení je „České národní certifikační fórum“ 

3. České národní certifikační fórum je sdružením akreditovaných certifikačních orgánů pro 
systémy managementu působících v České republice. Záměrem sdružení je realizace 
podpory zvyšování důvěryhodnosti akreditované certifikace systémů managementu a 
zkvalitnění certifikačních činností s cílem nabízet svým zákazníkům vyšší přidanou 
hodnotu služby.  

4. CNCF je kolektivním orgánem, který své členy reprezentuje v odborném směru za účelem 
propagace kvalitních certifikačních služeb, přičemž CNCF své členy neomezuje v jejich 
individuálních certifikačních a propagačních aktivitách. 

5. CNCF je zřízeno na dobu neurčitou. 
6. CNCF spolupracuje s Národním akreditačním orgánem ČR - Českým institutem pro 

akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA).  
7. Činnost CNCF řídí Rada CNCF v čele s předsedou. 
8. Statutárním orgánem CNCF je předseda Rady CNCF. 
9. CNCF zastupuje navenek předseda Rady CNCF, případně místopředseda. Předseda 

disponuje podpisovým právem, na základě zmocnění (pro konkrétní případ) mají 
podpisové právo místopředseda a tajemník.  

10. CNCF používá pro své označení ochrannou známku (dále také logo). 
Sídlem CNCF je: Bořivojova 35, 130 00 Praha 3. 
 

Článek 2 
Náplň činnosti CNCF 

 
Činnost CNCF se zaměřuje na tyto oblasti: 
1. Podpora důvěryhodnosti certifikace systému managementu v České republice. 
2. Systematické sledování situace na certifikačním trhu a na základě objektivních důkazů 

aktivní informování ČIA o zjištěných skutečnostech a případných problémech při 
porušování akreditačních pravidel.   

3. Spolupráce při propagaci zásad činnosti CNCF a při plánování a realizaci propagačních 
aktivit. 
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4. Vyhodnocování výsledků aktivit CNCF. 
5. Navrhování koncepčních, procedurálních i legislativních změn v zájmu efektivního 

procesu certifikace a akreditace. 
6. Podpora vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí auditorů systémů managementu. 
7. Informování o činnosti CNCF,  přinejmenším na webových stránkách www.cncf.cz. 
 
 

Článek 3 
Vznik a zánik členství 

 
1. Členem CNCF se může stát akreditovaný certifikační orgán působící na trhu ČR, který se 

rozhodl přijmout tyto Stanovy a řídit se dokumenty uvedenými v příloze. 
2. CNCF má dva typy členů: 

a. Členové - zakladatelé 
Členové - zakladatelé zakládají sdružení CNCF na ustanovující členské schůzi,  
zavazují se dodržovat Memorandum o porozumění a tyto Stanovy s přílohami. 

b. Přistoupivší členové  
Přistoupivší členové – jsou přijímáni na základě písemné žádosti, ve které doloží 
splnění požadavků těchto Stanov a jejích příloh. CNCF s nimi podepisuje Smlouvu o 
přistoupení. O přijetí rozhoduje Rada CNCF. 

3. Členství v CNCF zaniká: 
• Na základě žádosti člena  
• Vyloučením 

O vyloučení člena rozhoduje Rada CNCF. Důvodem vyloučení je neplnění 
ustanovení těchto Stanov a jejích příloh. 

 
 

Článek 4 
Práva a povinnosti členů CNCF 

 
1. Členové CNCF mají zejména tato práva: 

a. Volit a být volen do Rady CNCF prostřednictvím svých zástupců 
b. Být informován o činnosti CNCF 
c. Navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplňování cílů CNCF 
d. Uvádět ve svých materiálech členství v CNCF. Používat ve svých propagačních 

materiálech a vydaných akreditovaných certifikátech pro systémy managementu 
logo CNCF, rovněž tak heslo „CNCF – podpora důvěryhodné certifikace“  

e. Nahlížet do záznamů z jednání orgánů CNCF 
f. Účastnit se Valné hromady CNCF 

 
2. Členové CNCF mají tyto povinnosti: 

a. Zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech důvěrných záležitostech 
týkajících se činnosti CNCF 

b. Dodržovat tyto Stanovy včetně příloh. 
c. Akceptovat a dodržovat etický kodex certifikačního orgánu vydaný příslušným 

akreditačním orgánem (např. Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.) 
d. Zajišťovat nestrannost certifikace, neposkytovat poradenství v oblastech systémů 

managementu. Zájemce o zavedení systému managementu pouze informují  
o důležitosti výběru odborně způsobilých poradců  
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e. Zajistit minimální odbornou způsobilost auditorů systémů managementu a 
ověřování této způsobilosti v souladu s Přílohou č. 3 těchto Stanov – Minimální 
kvalifikační požadavky na auditory.  

f. Platit členské příspěvky v souladu s rozhodnutím Valné hromady, a to na adresu 
sekretariátu, nejpozději do konce ledna běžného roku 

g. Respektovat společně přijatá rozhodnutí a doporučení orgánů CNCF.  
h. Oznámit Radě CNCF nejpozději do 15 dnů od vyhlášení svůj vstup do konkursu, 

případně ztrátu podnikatelského oprávnění 
 
 

Článek 5 
Orgány CNCF 

 
1. Orgány CNCF jsou: 

a. Valná hromada 
b. Rada CNCF 
c. Revizor účtu 

2. Fungování CNCF organizačně zajišťuje tajemník CNCF. 
 

 

Článek 6 
Tajemník CNCF  

 
1. Organizačně administrativní záležitosti CNCF zabezpečuje tajemník CNCF.  
2. Rada CNCF jmenuje tajemníka CNCF, a to na dobu neurčitou s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou. V případě, že tajemník neplní svoje povinnosti, je v pravomoci 
Rady CNCF odvolat tajemníka s okamžitou platností. V případě, že bude na základě 
rozhodnutí Rady pro kvalitu ČR zřízen sekretariát a funkce tajemníka při NIS-PK, 
bude Rada CNCF toto rozhodnutí respektovat. 

3. Tajemník je odpovědný zejména za: 
a. administrativní a organizační zajištění konání Valné hromady a Rady CNCF, 
b. správu webových stránek CNCF 
c. distribuci manuálu pro používání loga CNCF. 

 
 

Článek 7 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CNCF. Tvoří ji členové CNCF. 
2. Valná hromada rozhoduje o změnách a doplňování Stanov a jejích příloh, schvaluje 

zprávy o činnosti a plán práce na příští období. 
3. Jednací řád Valné hromady CNCF je přílohou Stanov. 
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Článek 8 
Rada CNCF 

 
1. Své členy do Rady CNCF (dále jen Rada) delegují zakládající členové CNCF po založení 

CNCF. Tato Rada pracuje až do první Valné hromady, kdy je volena Rada ve smyslu 
požadavků těchto Stanov. 

2. Jednací řád Rady CNCF je přílohou Stanov. 
3. Do působnosti Rady CNCF náleží organizace činností CNCF mezi dvěma řádnými 

zasedáními Valné hromady, a to v souladu s těmito Stanovami a usneseními Valné 
hromady. 

 
 

Článek 9 
Práva a povinnosti členů Rady CNCF 

 
Člen Rady CNCF má právo: 
1. Navrhovat členství dalších organizací v CNCF. 
2. Zpracovávat stanoviska k návrhům ostatních členů Rady, kteří zastupují jednotlivé 

certifikační orgány - členy CNCF. 

 

Člen Rady CNCF je povinen: 
1. Přijímat podněty členů a předkládat je na jednání Rady CNCF. 
2. Zúčastňovat se jednání Rady. 
3. Podílet se na tvorbě, posuzování a připomínkování materiálů CNCF v dohodnutém 

termínu. 
4. Poskytovat ostatním členům informace mající vztah k profesní působnosti CNCF. 
5. Informovat předsedu Rady v případě nedodržení stanoveného termínu daného úkolu. 
 
 

Článek 10 
Úprava majetkových poměrů CNCF 

 
1. Financování CNCF je zabezpečováno rozpočtem, který sestavuje Rada CNCF a který 

předkládá  ke schválení Valné hromadě. 
2. Činnost CNCF je financována z příspěvků členů CNCF, z příjmů z vlastní činnost, dle 

možnosti i z veřejných zdrojů.  
3. Výši příspěvků navrhuje Rada CNCF a schvaluje Valná hromada. 
4. O hospodaření CNCF je vedena přesná evidence v souladu s platnými normami  

pro účetnictví. 
5. Pravidelnou kontrolu financování (min. 1 x za 12 měsíců) zajišťuje revizor účtu, který je 

jmenován Valnou hromadou. Výsledky kontroly předkládá Radě CNCF a informuje o 
nich Valnou hromadu. 
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Článek 11 

Přílohy Stanov 

 
Nedílnou součástí Statutu jsou tyto přílohy: 

1. Memorandum o porozumění 
2. Jednací řád CNCF 
3. Minimální kvalifikační požadavky na auditory  
4. Etický  kodex auditora 

 
 

Článek 12 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Řídícím jazykem CNCF je český jazyk. V případě jakýchkoliv rozporů mezi českou a 

cizojazyčnou verzí má přednost verze česká. 
 

2. CNCF zaniká 
a. Dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady, 
b. Pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní moci o jeho zrušení. 

 
3. Při zániku CNCF provede její majetkové vypořádání likvidátor určený Radou CNCF. 

Likvidační zůstatek bude rozdělen poměrnou částkou mezi členy. 
 
4. Stanovy CNCF byly schváleny schůzi zakladatelů CNCF dne 3.6.2009. Tímto dnem 

nabývá účinnosti.  
 
 
Jména a podpisy zakladatelů: 


