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ČÁST I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

1.1 Tento normativní interní akt definuje Certifikační schéma ADVIGREEN využívané pro 
certifikaci poradenské služby. Tato služba je poskytována v oblasti zemědělství a její 
definice a požadavky na její poskytování jsou vymezeny dle dokumentu “Požadavky na 
systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti 
zemědělství“ schváleného Poradou vedení Ministerstva Zemědělství č. 15/2020 dne 
21.4.2020 (dále jen “dokument schválený MZe”). 

1.2 V dokumentu schváleném MZe jsou mandatorní požadavky, které jsou předmětem 

posuzování a poskytování potvrzení třetí stranou, akreditovaným certifikačním orgánem, 

že splnění vyspecifikovaných požadavků bylo prokázáno. 

Čl. 2 
Závaznost 

Tento normativní interní akt Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) je 
závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k ÚZEI, pro všechny zaměstnance 
dočasně přidělené k výkonu práce v ÚZEI a pro všechny zaměstnance činné pro ÚZEI na 
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Čl. 3 
Základní pojmy 

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v ISO/IEC 17000, ISO/IEC 
17021-1, ISO/IEC 17065, ISO 9001 a dále uvedené definice a termíny. Z pohledu využití 
certifikačního schématu se za základní normu považuje ISO/IEC 17065. Ostatní normy jsou 
využívány jako zdroj dalších aplikovatelných požadavků. 

 

3.1 CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM - Pravidla, postupy a management pro provádění certifikace. 

3.2 CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA - Systém vztahující se ke specifikované službě v dokumentu 
schváleném MZe, pro který platí stejné specifikované požadavky, specifikovaná pravidla 
a postupy. 

3.3 CERTIFIKOVANÝ KLIENT - Organizace, jejíž systém řízení je certifikován. 

3.4 CERTIFIKAČNÍ ORGÁN - Organizace, provádějící certifikaci (CO). 

3.5 NESTRANNOST - Existence objektivity. 

3.6 CERTIFIKAČNÍ AUDIT - Audit, který je prováděný certifikačním orgánem nezávislým na 
klientovi a stranách vkládajících důvěru v audit, za účelem certifikace systému řízení. 

3.7 AUDITOR - Osoba provádějící certifikační audit. 

3.8 KOMPETENCE - Schopnost aplikovat znalosti a dovednosti k dosahování 
požadovaných výsledků. 
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ČÁST II. 
KONCEPT & CÍLE CERTIFIKAČNÍHO SCHÉMATU 

Čl. 4 
Předmět certifikace  

4.1 Předmětem certifikace je posouzení shody služby poskytované poradenským subjektem 
(klient certifikačního orgánu) s požadavky certifikačního schématu ADVIGREEN. 

4.2 Certifikační schéma ADVIGREEN je standardizovaný, objektivní a nezávislý koncept z 
oblasti posuzování shody s cílem zjistit používání kvalitní poradenské služby v oblasti 
zemědělství. Hlavním posláním systém certifikace je eliminace poradenských služeb, 
které nesplňují požadavky stanovené dokumentem schváleným MZe. 

Čl. 5 
Cíle certifikace schématu 

5.1 Cílem aplikace certifikačního schématu ADVIGREEN je následující:  

a) Podpořit přenos, uchování, šíření a využívání znalostí a informací za účelem 
rozhodování, řešení problémů a zavádění inovací v zemědělství. 

b) Zajistit konzistenci kvality poradenských služeb a efektivitu jejich poskytování. 

c) Spokojený klient poradenské služby. 

ČÁST III. 
CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA 

Čl. 6 
Rozsah a zaměření 

6.1 Certifikační schéma ADVIGREEN stanoví postup činnosti certifikace akreditovaného 
certifikačního orgánu pro poradenskou službu v oblasti zemědělství dle dokumentu 
schváleného MZe. V dokumentu schváleném MZe jsou stanoveny požadavky na systém 
managementu organizace poskytující poradenské služby. Požadavky a pravidla 
definované v dokumentu schváleném MZe jsou organizacemi používány pro interní 
aplikaci, a to především pro zkvalitnění služeb pro zákazníky. 

6.2 Certifikační schéma ADVIGREEN je komplexní regulí, na jehož základě je vydáván, 
udržován, pozastaven nebo odebrán certifikát shody s výše uvedeným dokumentem 
schváleným MZe. 

6.3 Certifikace dle certifikačního schématu ADVIGREEN je zaměřena na implementaci a 
standardizaci procesů řízení zemědělské poradenské služby. Certifikace je svým 
zaměřením vhodná pro fyzické či právnické osoby, které poskytují poradenskou činnost 
v oblasti zemědělství, dělené na definované podoblasti. 

Čl. 7 
Oblast využití 

Certifikát vystavený dle certifikačního schématu ADVIGREEN je možné využít pro prokázání 
odborné způsobilosti dle dokumentu schváleného MZe při poskytování poradenské služby v 
zemědělství. 

Čl. 8 
Certifikace poradenské služby v zemědělství 

8.1 Posuzování shody dle certifikačního schématu ADVIGREEN je definováno 
následujícími činnostmi vhodnými pro naplnění účelu a definovaného rozsahu. 
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8.2 Certifikační proces je prováděn ve dvou stupních a při úspěšném zakončení je vydán 
následně výstupní dokument, který prokazuje shody posuzované organizace s 
požadavky a pravidly pro poskytování poradenské služby. 

8.2.1  PRVNÍ STUPEŇ AUDITU 

Prvním stupněm auditu je seznámení se s certifikovanou organizací, přezkoumání její 
dokumentace a ověření základních požadavků uplatňovaných dokumentů. V tomto kroku 
se prověřuje, zda-li je v souladu dokumentace certifikované organizace s požadavky 
dokumentu schváleného MZe. Tento stupeň není nutné provádět v sídle klienta. 
Výstupem tohoto typu auditu je soupis negativních zjištění. 

8.2.2 DRUHÝ STUPEŇ AUDITU 

Druhým stupněm auditu je přezkoumání reálné funkčnosti poskytování poradenské 
služby a jeho systému řízení na místě. Tzn. fyzické seznámení se s činností, prověrka 
obchodního případu od jeho začátku po jeho konec a činnosti po dodání apod. Při tomto 
druhém stupni se prověřuje, zda jsou v souladu požadavky dokumentu schváleného 
MZe, dokumentace a platné legislativy s reálnou činností certifikované organizace. 
Výstupem z tohoto auditu je zpráva z auditu viz níže, se záznamem o důkazech o 
pozitivních a negativních zjištěních. 

8.2.3 RECERTIFIKAČNÍ AUDIT 

8.2.3.1 Recertifikační audit se provádí na konci tříletého cyklu platnosti 
certifikátu. Při tomto auditu je prověřen celý systém řízení a na základě 
výsledků recertifikačního auditu dojde k rozhodnutí o certifikaci, zda bude 
vydán či nevydán další certifikát, opět s platností tři roky. 

8.2.3.2 Recertifikační audit se provádí v jednom stupni a celý proces 
recertifikace musí být ukončen před koncem platnosti současně platného 
certifikátu. Proto se provedení recertifikačního auditu plánuje cca dva měsíce 
před koncem platnosti současné certifikace. Zákazník má právo na odvolání 
se proti rozhodnutí certifikačního orgánu dle dokumentovaného postupu. 

8.2.3.3 Po vydání certifikátu na další tříleté období se opakuje celý proces 
dozorových a recertifikačních auditů. 

Čl. 9 
Certifikační proces – zahájení certifikace 

9.1 Podmínky pro zahájení certifikace jsou následující: 

a) Základní podmínkou pro objednání certifikace je zavedení a zdokumentování 
systému řízení organizace (dále klient). 

b) Klient je povinen seznámit se se všemi závaznými dokumenty certifikačního 
orgánu, které se vztahují na předmět jeho činnosti. 

c) Závaznými dokumenty jsou: 

- dokument Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících 
poradenské služby v oblasti zemědělství schválený MZe; 

- dokument Používání certifikační značky ADVIGREEN; 

- seznam kontrolních otázek. 

9.2 Proces certifikace začíná podáním žádosti zákazníka u certifikačního orgánu. O 
certifikaci podle dokumentu schváleného MZe může požádat fyzická nebo právnická 
osoba, která nese odpovědnost za poskytované služby v rámci zemědělství. 

9.3 Formuláře žádostí zasílá pracovník certifikačního orgánu na vyžádání. Vyplněnou a 
oprávněnou osobou podepsanou žádost o certifikaci včetně příloh zasílá žadatel spolu 
s dalšími požadovanými dokumenty uvedenými v žádosti na kontaktní adresu nebo 
elektronicky (e-mail/datová schránka/e-formulář) uvedené na stránkách certifikačního 
orgánu. 
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9.4 S veškerou dokumentací žadatele zachází certifikační orgán jako s důvěrnou. Pokud 
pracovník certifikačného orgánu zjistí, že z různých důvodů není certifikační orgán pro 
certifikaci služby schopen certifikaci provést, neprodleně o této skutečnosti informuje 
klienta a navrhne možné řešení (např. odložení certifikace apod.). 

9.5 Žadatel o certifikaci se v žádosti zavazuje plnit všechny požadavky závazných 
dokumentů uvedených výše, včetně platby poplatků certifikačnímu orgánu. 

9.6 Úhrada poplatků za certifkační audit dle smlouvy nezaručuje vydání certifikátu. 

9.7 K žádosti přidává žadatel o certifikaci aktuálně platný výpis z obchodního nebo jiného 
rejstříku s jasně definovaným předmětem svého podnikání. Dále je předložena 
požadovaná praxe dle dokumentu schváleného MZe. 

Čl. 10 
Certifikační proces – smlouvy 

10.1 Před zahájením certifikace je mezi žadatelem o certifikaci a certifikačním orgánem 
uzavřena smlouva o certifikaci a licenční smlouva k užití ochranné známky 
ADVIGREEN. 

10.2 Klient dostane návrh smluv k posouzení. V případě, že jej neakceptuje v plném znění, 
projedná navrhované změny s certifikačním orgánem. Smlouvy podepisují statutární 
zástupce klienta a statutární zástupce certifikačního orgánu. 

10.3 Společně s výše uvedenými dokumenty jsou žadateli o certifikaci zaslány informační 
dokumenty. 

Čl. 11 
Certifikační proces – příprava auditu  

11.1 Současně s vystavením smluvních dokumentů sestaví certifikační orgán auditní tým, určí 
auditora a jmenuje certifikační komisi. Úkolem auditora je prověřit naplnění požadavků 
definovaných pro poradenskou službu po odborné stránce. Úkolem Certifikační komise 
je přezkoumat kompletnost dokumentace z posuzování, dodržování zásad nestrannosti 
ze strany auditního týmu i ostatních pracovníků certifikačního orgánu a dodržování 
stanovených postupů certifikace. Certifikační komise dále rozhoduje o udělení sankcí a 
jejich lhůtách a o provedení neohlášeného dozorového auditu. 

11.2 Klient má právo vznést námitky proti složení auditního týmu. Své výhrady řeší přímo s 
vedoucím certifikačního orgánu. 

11.3 V rámci přípravy na audit si auditní tým prostuduje žádost klienta o certifikaci. Auditor 
navrhne vhodný termín pro provedení auditu a tento termín je odsouhlasen klientem. 

Čl. 12 
Certifikační proces – doba trvání auditu 

12.1 Níže uvedená tabulka slouží pro první orientaci zájemce o certifikaci o délce trvání auditu 
na místě. Vychází z orientačních údajů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 
uvedených v příslušných metodických pokynech. Doba trvání auditu závisí na druhu 
činností organizace, různorodosti činností prováděných zaměstnanci, velikosti 
organizace, množství služeb, které bude třeba prověřovat, době, po jakou je systém 
řízení organizace funkční a jak jsou s ním zaměstnanci seznámeni, jak je stabilní a jak 
často podléhá změnám. 

12.2 Doba trvání auditu systému řízení organizace se stanovuje především podle počtu a 
složitosti procesů spadajících do certifikace a počtu pracovníků, dále pak podle 
vyspělosti systému řízení, kvalifikace pracovníků atd. 

12.3 Doby uvedené v tabulce lze měnit (+/- 15%) v závislosti např. na složitosti procesů, 
opakovatelnosti činností, počtu zaměstnanců, počtu provozoven apod. 
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Počet 
zaměstnanců 

Certifikační audit (Doba auditu zahrnuje 1. i 2. Stupeň 
auditu) 

1-5 1,5 

6-10 2 

11-15 2,5 

16-25 3 

26-45 4 

46-65 5 

66-85 6 

80-125 7 

126-175 8 

176-275 9 

276-425 10 

426-625 11 

 

12.4 Doba určená pro dozorové audity je stanovena zhruba jako jedna třetina auditní doby 
strávené na certifikačním auditu. Doba určená pro recertifikační audity je stanovena 
zhruba jako dvě třetiny auditní doby strávené na certifikačním auditu. 

Čl. 13 
Certifikační proces – audit na místě 

13.1 Hlavním účelem auditu na místě je prověřit plnění požadavků dokumentu schváleného 
MZe posuzovanou organizací. 

13.2 Auditor připravuje plán auditu a zasílá jej klientovi k odsouhlasení nejpozději 5 
pracovních dní před konáním auditu. Případné spory při odsouhlasení tohoto plánu řeší 
manažer kvality certifikačního orgánu. 

13.3 Audit na místě se zahajuje úvodním jednáním zástupců klienta a auditního týmu, na 
kterém auditor představí členy týmu a konkretizuje proces posuzování. Na úvodní 
schůzce jsou odsouhlaseny také podmínky a časový průběh posuzování. 

13.4 Od pracovníků klienta je požadováno, aby: 

• umožnili členům auditního týmu přístup k vybavení, personálu a záznamům tak, 
aby mohli získat důkazy o stavu posuzovaného systému (že systém klienta je 
vytvořen, je funkční, je udržován a trvale zlepšován); 

• plně spolupracovali při řešení vzniklých nejasností. 

13.5 Audit je veden podle postupů certifikačního orgánu. Jako vodítko při posuzování slouží 
příslušný checklist (seznam kontrolních otázek). 

13.6 Případná negativní zjištění zaznamenává auditor na konci každého dne posuzování a 
odpovědný pracovník klienta tato zjištění podepisuje na důkaz souhlasu a toho, že jim 
rozumí. 

13.7 Na konci auditu musí být klientovi znám výsledek hodnocení – tedy plnění anebo 
neplnění certifikačních požadavků – auditor toto zapisuje přímo do Checklistu (na místě), 
následně pak do Závěrečné zprávy z posuzování. 

Čl. 14 
Certifikační proces – závěrečná zpráva z auditu 

14.1 Audit na místě je ukončen závěrečným jednáním auditního týmu se zástupci klienta. 
Auditor informuje zástupce klienta o závěrech posuzování a předkládá k podpisu 
protokoly o zjištění. Odpovědný pracovník klienta vyjadřuje stanovisko ke každému 
zjištění uvedenému v daném protokolu.  

14.2 Auditor zpracovává závěrečnou zprávu z posuzování, kterou předkládá certifikační 
komisi. 
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Čl. 15 
Certifikační proces – úrovně shody pro certifikaci a klasifikace zjištění z auditu 

15.1 Auditor klasifikuje na základě objektivních nálezů z auditu svá zjištění následujícím 
způsobem: 

• Nesplnění „příležitosti ke zlepšení“ (NEJEDNÁ se o neshodu). 

• Nesplnění „klíčové povinnosti“ nebo bodu z checklistu vypracovaného na základě 

dokumentu schváleného MZe (JEDNÁ se o významnou neshodu). 

• Nesplnění „povinnosti“ (JEDNÁ se o méně významnou neshodu). 

Čl. 16 
Certifikační proces – jednání certifikační komise 

16.1 Certifikační komise certifikačního orgánu přezkoumává výstupy z auditu, dodržení 
certifikačních postupů a splnění požadavků dokumentu schváleného MZe klientem a 
následně dává doporučení vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhoduje o udělení/ 
neudělení/ ponechání platnosti certifikace. 

16.2 Následně je tato skutečnost zaznamenána do databáze certifikačního orgánu a je 
vystaven certifikát s platností od data vydání certifikačního rozhodnutí na tři roky. 

16.3 V případě, že certifikační komise certifikačního orgánu dojde k odlišným závěrům oproti 
stanovisku auditora uvedeného v závěrečné zprávě z posuzování, je klientovi podáno 
vysvětlení jednotlivých odlišností, klient má právo se k vysvětlující zprávě vyjádřit do 14 
kalendářních dní od jejího doručení. 

16.4 V případě, že certifikační orgán získá významné informace pro přijetí rozhodnutí o 
certifikaci z jiných zdrojů než z procesu hodnocení, je povinností Manažera kvality 
certifikačního orgánu o těchto skutečnostech informovat klienta, který se může k novým 
skutečnostem do 14 kalendářních dní vyjádřit. 

16.5 Informace jsou dále poskytnuty certifikační komisi, která zasedá a vydává doporučení 
vedoucímu certifikačního orgánu standardním způsobem. 

Čl. 17 
Certifikační proces – rozhodnutí o udělení / neudělení certifikace 

17.1 Po přezkoumání certifikačního postupu a všech souvisejících dokumentů rozhoduje 
vedoucí certifikačního orgánu o udělení/neudělení nebo v pokračování/nepokračování 
platnosti certifikátu. Není-li certifikát udělen, sdělí certifikační orgán klientovi důvody 
tohoto rozhodnutí. Klient se může proti tomuto rozhodnutí odvolat do 14 kalendářních 
dní od jeho doručení. 

17.2 Rozhodnutí o certifikaci musí certifikační orgán učinit do 28 kalendářních dní po: 

• ukončení auditu (platí pro případ, že nebyly identifikovány neshody); 

• uzavření neshod, které měly být odstraněny (rozhoduje auditor). 

Čl. 18 
Udělení certifikace 

18.1 Podmínkou udělení certifikace je: 

a) shoda klienta žádajícího o certifikaci se všemi aplikovatelnými požadavky 
dokumentu schváleného MZe. 

b) nebo v případě zjištění neshod: 

• doručení originálů protokolů o zjištění s definovaným nápravným opatřením 
do 28 kalendářních dní (počítáno od posledního dne auditu) certifikačnímu 
orgánu; 
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• odstranění neshod ve lhůtě 28 kalendářních dní (počítáno od posledního dne 
auditu). V případě neodstranění neshod ve stanovené lhůtě nemůže být 
udělen certifikát (platí pro audit druhého stupně), či musí být pozastaveny 
certifikační služby pod hlavičkou certifikace (v případě, že certifikát byl již 
udělen); 

• ověření odstranění neshod vedoucím auditorem. 

18.2 Společně s vytištěným certifikátem je zasílána i Závěrečná zpráva z auditu a vyplněný 
checklist. Závěrečná zpráva z posuzování, checklist a certifikát mohou být poskytnuty 
třetí straně pouze na základě platného smluvního ujednání. 

Čl. 19 
Certifikát 

19.1 Certifikační proces je prováděn ve dvou stupních a při jeho úspěšném zakončení je 
vydán následující výstupní dokument, který prokazuje shody posuzované organizace s 
požadavky stanovené dokumentem schváleným MZe. 

19.2 Certifikační cyklus je 36 měsíců s výhradou případu prodloužení platnosti certifikátu. 
Certifikační orgán může zkrátit certifikační cyklus, ale nemůže jej prodloužit. Certifikát 
musí být vystaven s počáteční platností 36 měsíců. 

19.3 V případě prvotní certifikace je datem, od kdy platí certifikát, datum vydání certifikačního 
rozhodnutí. Při následující certifikaci je datum „platnost od“ zcela závislé na datu 
„platnost od“ z prvotní certifikace. 

19.4 Požadavky na informace uvedené v certifikátu definuje ISO/IEC 17065 a dále značka 
ADVIGREEN. 

19.5 Certifikát je vždy vydáván v českém jazyce. V databázi certifikačního orgánu je 
dohledatelný také jako naskenovaný dokument. Takto je možné statut klienta kdykoli 
ověřovat. 

Čl. 20 
Dozorové audity 

20.1 Součástí certifikačního schématu ADVIGREEN a procesu posuzování shody je dozor. 
Soubor činností neboli proces dozorového posuzování je stanoven v souvisejícím 
dokumentu dle využitého typu (viz tabulka níže). V průběhu platnosti certifikátu (3 roky) 
se musí provést každý rok minimálně jeden dozorový audit, který ověří zda-li je systém 
řízení udržován, neustále zlepšován a zda-li je možno ponechat udělený certifikát v 
platnosti. 

20.2 V průběhu dozorového auditu se neověřuje celý systém řízení, ale jen jeho část. Jsou 
stanoveny prvky, které se musí při každém auditu prověřit (řízení dokumentace, 
přezkoumání vedením, ...) a prvky nepovinné, které volí vedoucí auditor na základě 
výsledků předchozích auditů. Na závěr dozorového auditu je vždy sepsána Zpráva z 
dozorového auditu. 

20.3 Pro dozorové audity jsou využívány následující typy auditu a jejich frekvence je 
definována dokumentem schváleným MZe. 

 

Rok Typ dozorového auditu 

CERTIFIKAČNÍ AUDIT 

1. rok Posuzování systému řízení organizace dle plánu auditu 

Reporting 

2. rok Neohlášený audit 

Reporting 

RECERTIFIKAČNÍ AUDIT 
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A. POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ORGANIZACE DLE PLÁNU AUDITU 

Certifikační orgán informuje zástupce dané organizace minimálně měsíc před 
plánovanou návštěvou. Ve výjimečných případech (pouze objektivní důvody, jejichž 
oprávněnost posoudí vedoucí certifikačního orgánu) bude organizace oslovena ještě v 
náhradním termínu. V případě, že tento dozorový audit nebude moci být proveden z 
neodůvodněných příčin (posuzuje vedoucí certifikačního orgánu), je okamžitě 
pozastavena platnost certifikátu 

B. MYSTERY SHOPPING – NEOHLÁŠENÝ AUDIT 

Audit může být v libovolném termínu v průběhu roku. Rozsah auditu je definován pro 
prověření klíčových povinností vycházejících z požadavků dle dokumentu schváleného 
MZe. Se všemi identifikovanými neshodami bude nakládáno jako s neshodami z řádně 
ohlášeného dozorového auditu. 

C. REPORTING - PODÁVÁNÍ ZPRÁV 

Certifikační orgán požaduje podávání zpráv od certifikovaných subjektů podle 
certifikačního schématu ADVIGREEN v ročním intervalu. Tyto zprávy jsou podávány v 
elektronické podobě přes internetový formulář dostupný na www.uzei.cz za účelem 
zlepšování certifikačního schématu ADVIGREEN a monitorování míry shody klienty. 

Jsou předávány následující informace ohledně výkonnosti systému řízení: 

• doba zpracování poptávky/objednávky/zakázky v obou typech služby; 

• poměr obdržených stížností versus oprávněných stížností; 

• počet poskytnutých poradenských služeb v určitém období; 

• celková vytíženost pracovníků v poradenské činnosti – poměr poskytnutých 
poradenských služeb (ve dnech) versus celkové lidské kapacity (plánovaná-
dostupná). 

Čl. 21 
Uznání výsledků posuzování shody 

V případě, že certifikovaný/auditovaný subjekt (klient) je držitelem akreditovaného certifikátu 
podle ISO 9001:2015, výsledky posuzování této shody jsou zohleděny a je na ně brán zřetel. 

Dobu trvání auditu je možné snížit až o 10-20 předpokládaného časového rozsahu. Platný 
certifikát podle ISO 9001:2015 musí být předložen se žádostí o certifikaci/recertifikaci.  

Čl. 22 
Outsourcing činnosti posuzování shody 

Certifikační schéma ADVIGREEN neumožňuje outsourcing činností posuzování shody. 

Čl. 23 
Stížnosti a odvolání 

Certifikační schéma ADVIGREEN nedefinuje pro tuto kapitolu žádné požadavky nad rámec 
normy ISO/IEC 17065 čl. 7.13. 

Čl. 24 
Značka ADVIGREEN a její licence 

Certifikační schéma ADVIGREEN umožňuje používání získaného certifikátu, ochranné 
známky ADVIGREEN či textového odkazu. Ustanovení o používání této ochranné známky, 
neboli udělení licence, je řešeno v dokumentu uvedeném výše. Platnou licenci na využití této 
ochranné známky má pouze subjekt s platným certifikátem pro poskytování poradenské služby 
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dle certifikačního schématu ADVIGREEN. Pravidla pro využívání značky jsou definovány 
licenční smlouvou a grafickým manuálem dostupných na www.uzei.cz.  

Čl. 25 
Subdodávky posuzování shody 

ÚZEI jako vlastník certifikačního schématu ADVIGREEN nepřipouští delegování posuzování 
shody na jiné strany. 

Čl. 26 
Odkaz na certifikační schéma 

Vlastník certifikačního schématu ADVIGREEN dovoluje využívání certifikační ochranné 
známky ADVIGREEN ve formě loga a textového odkazu těm subjektům, které mají platný 
certifikát o posouzení systému managementu poradenské služby ADVIGREEN. Pravidla pro 
využívání loga a odkazu na marketingových předmětech jsou definována v souvisejícím 
dokumentu Používání certifikační značky ADVIGREEN. 

Čl. 27 
Udržování a zlepšování schématu 

27.1 Certifikační schéma ADVIGREEN je pravidelně přezkoumáváno v ročním intervalu, aby 
bylo možné potvrdit jeho platnost a identifikovat aspekty, které vyžadují zlepšení, s 
ohledem na zpětnou vazbu od zainteresovaných stran. Hlavním cílem procesu 
přezkoumání je zjištění, zda požadavky certifikačního schématu ADVIGREEN jsou 
uplatňovány konzistentním způsobem a v souladu se souvisejícími dokumenty. 

27.2 Změny specifikovaných požadavků a ostatní změny v certifikačním schématu 
ADVIGREEN: 

ÚZEI jako vlastník certifikačního schématu ADVIGREEN má nastaven proces 
monitorování vývoje norem a dalších souvisejících dokumentů, které stanovují specifické 
požadavky používané v certifikačním schématu ADVIGREEN. Pokud se vyskytnou změny 
v těchto dokumentech, ÚZEI jako vlastník certifikačního schématu ADVIGREEN má 
nastaven proces pro uskutečnění potřebných změn a pro řízení provádění změn 
certifikačními orgány, klienty a dalšími zainteresovanými stranami. 

Čl. 28 
Dokumentace schématu 

28.1 ÚZEI vytváří, řídí a udržuje dostatečnou dokumentaci provozu, údržbu a zlepšování 
certifikačního schématu ADVIGREEN. 

28.2 Dokumentace specifikuje pravidla a odpovědnosti na správu certifikačního schématu 
ADVIGREEN. Platné verze dokumentů jsou dostupné na www.uzei.cz v sekci 
Certifikační schéma.  

Čl. 29 
Související dokumentace 

1) PROVOZOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍHO SCHÉMATU ADVIGREEN 

2) POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY ADVIGREEN 

http://www.uzei.cz/
http://www.uzei.cz/
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ČÁST IV. 
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

Čl. 30 

Závěrečná ustanovení 

30.1 Tento normativní interní akt nabývá účinnosti dnem podpisu. 

30.2 Ukládám všem vedoucím zaměstnancům seznámit s tímto normativním interním aktem 
své podřízené. 

 
Zpracoval: Ing. Jana Augustinová 
 

V Praze dne 12. 11. 2020 

 

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. 
 ředitel 

 


