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Smlouva o provedení certifikace a periodickém dozoru v režimu kvality Q CZ pro 

konzumní brambory č. …    

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

1. Poskytovatel 

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

organizační složka státu 

se sídlem: Hroznová 63/2, Brno, PSČ: 656 06 

IČO: 00020338 

DIČ: CZ00020338 

jejímž jménem jedná Dr. Ing. Zdeněk Chromý, vedoucí Oddělení chmele a certifikace 

produktů, na základě pověření  

organizační útvar pověřený prováděním certifikace: Oddělení chmele a certifikace produktů  

se sídlem: Chmelařské náměstí 1612, 438 01 Žatec 

dále jen „certifikační orgán“ na straně jedné 

 

2. Žadatel o certifikaci: 

Název právnické / fyzické osoby 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

jejímž jménem jedná 

dále jen „žadatel“ na straně druhé 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Certifikační orgán se zavazuje u žadatele provést certifikaci brambor v režimu kvality 

Q CZ pro ověření shody s parametry danými certifikačním schématem Českého 

bramborářského svazu, z. s. (dále jen „ČBS“). 

2. Smluvní strany akceptují, že certifikační orgán při plnění smlouvy je oprávněn provádět 

inspekční činnost u žadatele. 

3. Certifikační orgán bude inspekční činnost zajišťovat prostřednictvím vlastních a pro 

certifikaci způsobilých zaměstnanců. 

4. Složení certifikačního týmu, včetně termínu zahájení certifikačního procesu, oznámí 

certifikační orgán nejpozději jeden týden před zahájením certifikace. Žadatel souhlasí 

s tím, že při inspekční činnosti mohou být přítomni posuzovatelé akreditačního orgánu. 

 

 

 

 



MP 001/CSQCZ/př 2/1v                                                                 strana 2 z 6                                                                                          

 

Článek II 

Základní parametry certifikačního systému 

 

1. Tato smlouva potvrzuje vstup žadatele do režimu certifikace kvality Q CZ. Žadatel je dále 

povinen: 

a) plnit parametry certifikačního schématu ČBS po dobu trvání certifikačního 

cyklu, 

b) průběžně ověřovat a hodnotit, že certifikovaný produkt stále splňuje parametry 

certifikačního schématu ČBS a vede o hodnocení záznamy, 

c) evidovat, šetřit a řešit stížnosti na certifikované produkty včetně záznamů o nich, 

d) strpět při certifikační/dozorové inspekci přítomnost externích pozorovatelů, 

e) dodržovat rozsah certifikace uvedený v žádosti, 

f) používat certifikovaný produkt pouze v rámci certifikovaných parametrů, nesmí 

certifikovaný produkt deklarovat či propagovat způsobem, který by certifikační 

orgán mohl považovat za zavádějící nebo neoprávněný, tedy mimo rozsah 

certifikace, 

g) přestat používat certifikát při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace 

a přestat používat jakékoli reklamní materiály na certifikaci odkazující, 

h) používat kopie certifikačních dokumentů ke komunikaci se zainteresovanými 

stranami, 

i) používat odkazy na platnou certifikaci v souladu s požadavky certifikačního 

orgánu zveřejněných na webu ÚKZÚZ.   

2. Základní procesy certifikačního systému jsou podání a administrace žádosti o certifikaci 

režimu kvality Q CZ, certifikační a dozorové inspekce, kterými certifikační orgán ověří 

plnění parametrů certifikačního schématu a hodnotící zpráva, rozhodnutí o certifikaci. 

Certifikát lze neudělit, pozastavit jeho platnost nebo odejmout, dojde-li k závažnému 

porušení parametrů certifikačního schématu. 

3. Certifikační orgán proces certifikace provádí v souladu s certifikačním systémem 

„Certifikace produktů – inspekční systém“. 

4. Rozsah inspekční činnosti certifikačního orgánu spočívá v: 

a) Certifikační inspekci v rámci níž, je porovnán aktuální stav režimu kvality Q CZ 

s parametry uvedenými v certifikačním schématu ČBS. 

b) Hodnocení všech podkladů a informací získaných při certifikační inspekci, 

zpracování a předání písemné hodnotící zprávy, kde se žadatel seznámí s mírou 

shody režimu kvality Q CZ s požadovanými parametry a o případných 

potřebných nápravných opatřeních pro dosažení akceptovatelné shody s těmito 

parametry včetně vydání certifikátu. 

c) Dozorové inspekci ve 2., 3. a 4. roce certifikačního cyklu v souladu 

s Certifikačním schématem pro certifikace produktů B1, B2 a B3 v režimu 

kvality Q CZ.               

5. V případě, že dojde ke změně jakékoli skutečnosti, která vymezuje rozsah certifikačního 

procesu, a která může ovlivnit rozsah inspekční činnosti, a žadatel o takové změně nebude 

certifikační orgán informovat nejpozději ve lhůtě 7 dnů před termínem zahájení procesu 

certifikace, je certifikační orgán oprávněn proces certifikace ukončit a certifikát neudělit.  
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Článek III 

Cenová ujednání a platební podmínky 

 

1. Cena certifikačního procesu včetně periodického dozoru se skládá z variabilní složky 

určené sazbou 220,- Kč/hodinu a množstvím pracovních hodin inspektorů a pracovníků 

certifikačního orgánu.  

2. Variabilní složka, která bude žadateli fakturována, je odvozena od pracnosti úkonů 

prováděných v rámci inspekční a certifikační činnosti na základě údajů uvedených 

žadatelem v Žádosti o provedení certifikace a činí ……………… Kč.  

3. Cena za provedení certifikační nebo dozorové inspekce je stanovena dle tabulky uvedené 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. Žadatel bere na vědomí, že v souladu s certifikačním schématem pro certifikaci produktů 

B1 – B3 v režimu kvality Q CZ uhradí na účet ČBS licenční poplatek. 

5. Žadatel bere na vědomí, že v případě, kdy se změní jakékoli skutečnosti na straně žadatele, 

které mohou ovlivnit rozsah inspekční činnosti v rámci certifikačního procesu, má 

certifikační orgán právo cenu za provedené inspekční činnosti dle hodinové sazby v odst. 

1 v návaznosti na takovou změnu skutečností upravit. 

6. Faktura bude vystavena certifikačním orgánem po provedení certifikační inspekce před 

vydáním certifikátu. Faktura za dozorovou inspekci bude doručena s hodnotící zprávou. 

Splatnost faktury, které musí splňovat náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od data 

doručení faktury žadateli. V případě prodlení žadatele s úhradou faktury je žadatel povinen 

zaplatit certifikačnímu orgánu po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět 

setin procenta) z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.  

 

 

Článek IV 

Lhůty, termíny, práva a povinnosti žadatele 

 

1. Certifikační orgán do 12 měsíců od podání žádosti posoudí shodu skutečně zjištěných 

parametrů produktů s parametry požadovanými. 

2. Lhůty a termíny plnění povinností smluvních stran v průběhu certifikačního procesu jsou 

následující: 

Dozorová inspekce u žadatele ve 2. roce platnosti obdrženého certifikátu proběhne v době 

mezi 9. a 12. měsícem od prvního dne certifikační inspekce. Dozorová inspekce u žadatele 

ve 3. roce platnosti obdrženého certifikátu proběhne v době mezi 20. a 24. měsícem 

od prvního dne certifikační inspekce. Dozorová inspekce u žadatele ve 4. roce platnosti 

obdrženého certifikátu proběhne v době mezi 33. a 36. měsícem od prvního dne certifikační 

inspekce v možných termínech, které s alespoň jednoměsíčním časovým předstihem 

předloží certifikační orgán v písemné formě žadateli. 

3. Žadatel o certifikaci produktů B1 až B3 podá žádost o certifikaci před zahájením sezóny, 

nejpozději však do konce dubna příslušného roku. 
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4. V případě produktu B2 a B3 je žadatel povinen doložit údaje za sledované období 

o celkovém objemu vlastní produkce a nákupu produktů B1 pro balení, úpravu nebo 

zpracování, a také doložit podíl certifikovaných produktů B2 a B3 na ostatní produkci. 

5. Žadatel umožní certifikačnímu orgánu přístup ke všem písemným nebo ústním 

informacím, které se týkají jeho režimu kvality Q CZ, včetně příslušné dokumentace. 

6. Žadatel jmenuje jednoho svého pracovníka jako svého zplnomocněného zástupce vůči 

certifikačnímu orgánu a členům certifikačního týmu a umožní v obvyklých pracovních 

hodinách podle potřeby členům certifikačního týmu přístup do všech prostor žadatele. 

7. Před zahájením certifikačního procesu může žadatel vznést písemně odůvodněné námitky 

vůči členům certifikačního týmu, a to z titulu jejich způsobilosti či zaujatosti. 

8. Žadatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dnů před termínem plánovaného 

provedení inspekce, informovat certifikační orgán o jakýchkoli změnách či skutečnostech, 

které mohou ovlivnit rozsah inspekční činnosti v rámci certifikačního procesu. Žadatel 

bere na vědomí a souhlasí s tím, že certifikační orgán nenese odpovědnost za případné 

nesprávné provedení inspekční činnosti dle této smlouvy, bude-li certifikační orgán 

vycházet z informací, které mu žadatel předá pro účely provedení inspekční činnosti 

certifikačním orgánem, a které není certifikační orgán povinen zkoumat. 

9. Jestliže v rozporu s touto smlouvou žadatel certifikačnímu orgánu neumožní včasné 

provedení dozorových inspekcí ve 2. nebo 3. nebo 4. roce certifikačního cyklu, certifikační 

orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů, zruší 

platnost všem uděleným certifikátům. Certifikační orgán poté aktualizuje databázi 

certifikátů.  

10. Žadatel podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních 

údajů a údajů o výsledku certifikace. 

 

 

Článek V 

Použití ochranných známek 

 

1. Pravidla a podmínky pro použití trojice ochranných známek režimu kvality Q CZ stanoví 

Ministerstvo zemědělství.  

2. Žadateli vznikne v případě získání certifikátu právo požádat Ministerstvo zemědělství 

o povolení k užívání trojice ochranných známek 352770-2 Q CZ na konkrétní produkt, pro 

který byl získán certifikát. 

3. Certifikát lze použít pouze v souladu s předmětem certifikace takovým způsobem, aby 

nebylo možné certifikát zaměnit s jinými produkty. Pokud by k takové záměně došlo, 

certifikační orgán certifikát odejme.  

 

 

 

 

 

Článek VI 

Povinnost mlčenlivosti 
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1. Certifikační orgán je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, popř. záležitostech 

žadatele, popř. třetích osob, o nichž se při výkonu inspekční činnosti podle této smlouvy 

nebo v souvislosti s tím dozví. Certifikační orgán se zavazuje, že informace, které při plnění 

smlouvy získá, nevyužije ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby mimo rámec vztahů 

upravených touto smlouvou.     

2. Certifikační orgán je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Článek VII 

Platnost a trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání certifikačního cyklu (4 roky) ode 

dne nabytí účinnosti této smlouvy, případně do dne pozbytí platnosti certifikátu vydaného 

certifikačním orgánem žadateli dle této smlouvy. 

2. V případě, že dojde během doby trvání této smlouvy ke změně příslušných norem 

v důsledku rozhodnutí Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), zavazují se smluvní strany 

přizpůsobit provádění inspekční činnosti změnám příslušné normy. V případě, že žadatel 

neposkytne certifikačnímu orgánu potřebnou součinnost a/nebo nebude akceptovat 

podmínky k provádění inspekční činnosti v souvislosti se změnou příslušné normy, 

certifikační orgán od smlouvy odstoupí. 

3. Kterákoliv strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana poruší 

své povinnosti (např. informace o změnách, údaje o objemu produkce, lhůty splatnosti, 

nedostatečná součinnost apod.) dle této Smlouvy a k nápravě nedojde ani ve lhůtě 10 dnů 

po doručení písemného upozornění na porušení této Smlouvy. Odstoupení je účinné 

doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. 

 

 

Článek VIII 

Doručování 

 

1. Veškeré písemnosti nebo se smlouvou související dokumenty se doručují datovou 

schránkou, případně poštou s doručenkou na korespondenční adresu sídla certifikačního 

orgánu, případně emailem na adresu podatelna@ukzuz.cz. Žadatel, v případě doručení 

poštou, označí obálku zřetelně písmeny Q CZ. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2. Tato smlouva může být platně měněna výlučně písemnou dohodou smluvních stran 

ve formě vzestupně číslovaných dodatků. 

mailto:podatelna@ukzuz.cz
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3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

certifikační orgán obdrží jedno (1) vyhotovení a žadatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem připojují své podpisy. 

 

 

 

V Žatci dne ……………                          V…………… dne …………… 

 

 

          …………………………………..               …………………………  

         Dr. Ing. Zdeněk Chromý   

vedoucí Oddělení chmele a certifikace produktů    za žadatele          


