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POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY ADVIGREEN 

Značku ADVIGREEN smí používat všichni klienti s certifikovaným systémem řízení pro 
poradenskou službu dle Certifikčního schématu ADVIGREEN. Používání této značky se řídí dle 
požadavků normy ISO/IEC 17030:2004 - Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky 
shody třetí strany.  

Definice Značky shody třetí strany dle ISO/IEC 17030:2004  

Chráněná značka vydávaná orgánem provádějícím posuzování shody jako třetí strana, která 
udává, že předmět posuzování shody (produkt, proces, osoba, systém nebo orgán) je ve shodě se 
stanovenými požadavky. 

PŘÍKLAD: Značkou shody třetí strany mohou být certifikační značky produktů, služeb certifikační 
značky týkající se certifikace systémů managementu.  

Dle kapitoly 5.6 normy ISO/IEC 17030:2004 může být odkaz na značky shody třetí strany rovněž 
používán v dokumentaci, reklamních materiálech atd.  

Po ukončení platnosti certifikace systému řízení musí organizace přestat používat certifikační 
dokument a certifikační značky vydané vlastníkem schématu a musí upravit svou dokumentaci, 
propagační dokumenty a ostatní materiály tak, aby bylo jednoznačně zamezeno neoprávněnému 
používání certifikačních dokumentů a značek. 

Po certifikovaném klientovi je vyžadováno aby:  

a) byl ve shodě s požadavky 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, pokud se odkazuje na 
svůj stav k certifikaci v médiích všeho druhu;   

b) nečinil, nebo nedovoloval žádná zavádějící prohlášení týkající se jeho certifikace;  

c) nepoužíval, nebo nedovoloval používat certifikační dokument nebo jakoukoliv jeho 
část zavádějícím způsobem;  



 
POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY ADVIGREEN Verze 1.1 

 

 
Datum vydání: 21.2.2022, verze 1.1   
Ref #: UZ-G-Q-CS 1010 
 

 
2 

d) po zastavení nebo odnětí své certifikace ukončil používání veškerých reklamních 
předmětů, které obsahují odkaz na certifikaci tak, jak je to nařízeno;  

e) upravil veškeré reklamní předměty, pokud byl rozsah certifikace omezen;  

f) nenaznačoval, že se certifikace vztahuje na činnosti, které jsou mimo rozsah 
certifikace a;  

g) nepoužíval certifikaci takovým způsobem, který by mohl vést ke zpochybnění ÚZEI, 
Certifikačního orgánu nebo certifikačního systému nebo ke ztrátě důvěry veřejnosti.  

Vzor certifikační značky ADVIGREEN  

 

   
 
 


