
 

 

Směrnice ČSV, z.s.  

č. 6 /2017 
pro udělování známky kvality „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“ 

 

A/ Základní a společná ustanovení 

 

1. Účelem této směrnice je stanovení postupu při posuzování kvality sériově vyráběných, 

dovážených a prodávaných včelařských pomůcek, strojů a zařízení (dále jen pomůcek).    

2. Za tímto účelem svaz při splnění podmínek uděluje známku kvality „Ověřená včelařská 

pomůcka ČSV“ . 

 

B/ Postup při udělování známky kvality  

         

1. Právo označovat pomůcku známkou kvality uděluje Předsednictvo republikového výboru 

(dále PRV) na návrh komise pro racionalizaci a osvětu (dále KRO). 

2. Žádost o udělení oprávnění označovat pomůcku „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“ 

podává na sekretariát RV ČSV výrobce popřípadě dovozce pomůcky. Žádost dokládá 

vzorkem, návodem na použití, fotodokumentací, popřípadě doložením prohlášením o 

zdravotní nezávadnosti použitých materiálů apod. 

3. Žadatel zašle poplatek 1 000 Kč na účet ČSV. 

4. KRO do 4 měsíců posoudí pomůcku a vypracuje k žádosti své stanovisko.  PRV žádost a 

stanovisko KRO projedná a rozhodne  nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti. 

5. Komise v nutných případech může požádat o doplnění žádosti, o spolupráci příslušného  

specialistu, o ověření v praxi apod. Případné náklady hradí žadatel. V těchto případech se 

lhůta pro udělení známky kvality úměrně prodlouží. Tuto skutečnost sekretariát 

neprodleně oznámí žadateli.  

6. Po udělení známky kvality obdrží žadatel certifikát o udělení známky kvality „Ověřená 

včelařská pomůcka ČSV“ a grafické znázornění loga „Ověřená včelařská pomůcka 

ČSV“. Grafické znázornění loga „Ověřená včelařská pomůcka ČSV“ je přílohou této 

směrnice. V rámci rozhodnutí PRV stanoví, zda a kde bude uložen referenční vzorek, 

fotodokumentace, model apod. 

7. Držitelé známky kvality a předmětná pomůcka se zapisují do Seznamu držitelů známky 

kvality a na které pomůcky byla známka udělena. Seznam vede sekretariát a  zveřejněn je 

na webu ČSV. 

 

C/ Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Známku je možné udělit jen na sériově vyráběné pomůcky. 

2. Při snížení kvality vyráběné pomůcky na podkladě např. opakovaných oprávněných 

stížnosti, nebo vlastních zjištění komise, PRV svým rozhodnutím odebere pomůcce 

známku kvality a vyškrtne ji ze seznamu udělených známek kvality. 

3. Na udělení známky kvality není právní nárok. 



4. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením na jednání RV ČSV dne 

27.8.2017. 

 

 

 

Mgr. Jarmila Machová     Ing. Petr Šerák 

předsedkyně       tajemník 

 

 


