Jednací řád Certifikační komise (dále jen Komise)
značky „BRNĚNSKO originální produkt“

Vymezení pojmů
Administrátor značky
Administrátorem značky je MAS Slavkovské bojiště, z.s., je nejvyšší autoritou v
území značky, je členem Asociace regionálních značek, z.s. Zaštiťuje a koordinuje
celkový chod a administrativu značení v regionu. Administrátor je zároveň
Koordinátorem značky.
Koordinátor značky
Koordinátor značky zajišťuje a koordinuje celý systém značení, funguje ve svém
území, aktivně oslovuje potenciální žadatele značky, provádí kompletace žádostí a
prostředkovává obecnou komunikaci s Administrátorem. Koordinátoři se také
podílejí na chodu certifikační komise prostřednictvím jmenovaných zástupců.
Koordinátoři jsou MAS Brána Vysočiny, z.s., MAS Bobrava, z.s., Místní akční
skupina Brána Brněnska, z.s., MAS Podbrněnsko, spolek
Certifikační komise
Certifikační komise (Komise) rozhoduje o udělení práv k užívání značky
(certifikátu) pro určitý výrobek, službu nebo zážitek. Komise má 9–15 členů, které
jmenuje Administrátor z řad Koordinátorů, zástupců výrobců nebo poskytovatelů
služeb a relevantních organizací a institucí z regionu (např. ochrana přírody,
muzea, vzdělávací instituce, samospráva obcí). Koordinátor může přizvat další
hosty (s poradním hlasem). Komise zasedá nejméně jednou ročně, při jednáních
se řídí vlastním jednacím řádem. Členství v komisi je dobrovolné a bezúplatné.
Předseda certifikační komise
Na základě výzvy Administrátora svolává Komisi, předsedá jejímu zasedání, řídí
její jednání, spolupracuje s Koordinátory a Administrátorem, ověřuje formální
správnost žádostí a předkládá je Komisi. Je navrhován a jmenován
Administrátorem, volen certifikační komisí. Funkce předsedy je dobrovolná a
bezúplatná.
Člen certifikační komise
Člen certifikační komise je jmenován Administrátorem. Navrhnout nového člena
Komise může kterýkoliv její člen, Koordinátor či Administrátor. Každý člen může
místo sebe poslat svého zástupce, pokud se nejedná o samostatného člena
(fyzická osoba, OSVČ). Člen komise může být odvolán na základě přetrvávající
absence na jednáních, nebo poškozování dobrého jména Značky. Vyloučení musí
předcházet písemné oznámení členovi a projednání při zasedání Komise.
Zapisovatel
Zapisovatel je volen při každém zasedání Komise. Zapisovatel není vyžadován v
případě on-line zasedání se záznamem.

Jednací řád Komise
1. Komise se schází zpravidla 2x do roka nebo ji Předseda svolává po obdržení min. 5
žádostí o udělení značky na základě výzvy Administrátora. Pozvánku na jednání
komise zasílá Předseda 14 dní předem.
2. Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
3. Komise se usnáší 2/3 většinou přítomných členů.
4. Člen komise se zdrží hlasování, jestliže se jedná o jeho vlastní výrobek nebo by
mohlo dojít ke střetu zájmů.
5. Koordinátor značky resp. Předseda zkontroluje už při obdržení/přijímání žádosti
správné vyplnění a doložení všech potřebných příloh – tyto skutečnosti Komise
nemusí ověřovat.
6. Komise posuzuje zejména kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a podmínku
jedinečnosti.
7. V bodových hodnoceních (kritérium „Jedinečnost“) Komise zkoumá správnost
uděleného počtu bodů, v případě nadsazeného hodnocení v žádosti sníží počet
udělených bodů, v případě podhodnocení může naopak počet udělených bodů
zvýšit.
8. V případě, že se Komise rozhodne udělit větší počet bodů, než navrhuje výrobce v
žádosti, a toto navýšení neovlivňuje dosažení minimálního počtu bodů (tj. 10), není
naplňování tohoto zvýšeného bodového hodnocení pro výrobce závazné.
9. Komise může udělit značku podmínečně s tím, že rozhodnutí nabude (případně
nenabude) platnosti až po doplnění chybějících dokumentů, splnění určených
podmínek nebo po návštěvě Člena (Členů) v provozu – a to do určitého data.
10. Zápis z jednání komise potvrdí svým podpisem Předseda a 2 Členové.
11. Žadatel může být na jednání Komise přizván, nebude však přítomen vlastnímu
hlasování a to jak o certifikaci vlastní, tak certifikaci ostatních žadatelů
12. Žadatelé o značku budou po jednání bezodkladně vyrozuměni oficiálním dopisem
o udělení/neudělení značky. V dopise budou mj. informace, jestli a jak byla
přehodnocena bodová stupnice, a také instrukce, jak dále postupovat. V případě
záporného rozhodnutí obdrží toto včetně důvodů žadatel do 14 dnů od zasedání
Komise.
13. Komise má právo certifikaci odmítnout ve vyjmenovaných případech:
o

Rozpor s cílem značky

o

Produkt odporuje morálním a etickým zásadám

o

Produkt odporuje obecnému estetickému cítění

o

Produkt poškozuje dobré jméno značky

o

Nedostatečná kvalita

o

Jiné důvody

14. Po oznámení o výsledku rozhodnutí komise uzavře Administrátor s producentem
smlouvu a předá mu certifikát (při té příležitosti může dojít k vrácení vzorků,
předání visaček/samolepek a zaplacení registračního poplatku).

