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Podmínky pro činnost  

hodnotící komise 

 

 

Příloha č. 7 
                                                                                                    

 

Pravidla pro činnost hodnotící komise 

 

 

1. Hodnotící komise se skládá po jednom ze zástupce  

a) Státní veterinární správy, 

b) Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 

c) Vysoké školy chemicko-technologické, 

d) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

e) Mendelovy univerzity v Brně,  

f) Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i.  

g) Ministerstva zemědělství ČR a 

h) správce, který je zároveň předsedou hodnotící komise. 

  

2. Aniž je dotčen odst. 1, je členem hodnotící komise také zástupce zájmového nebo 

profesního sdružení ve smyslu čl. 1 odst. 3 Pravidel pro udělování a používání českých 

cechovních norem, jehož se konkrétní návrh, návrh na revizi platné ČCN a žádost týká*. 

 

3. Předkladatel, navrhovatel nebo žadatel mají právo účasti na jednání hodnotící komise. 

 

4. Hodnotící komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x za rok a svolává ji správce, 

který zpracovává záznamy z jednání hodnotící komise. 

 

5. Hodnotící komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích 

členů. 

 

6. Aniž je dotčen odst. 4, může se hodnotící komise usnášet i elektronicky, a to prostřednictvím 

aplikace Tabulky v dokumentech Google. 

 

7. Usnesení hodnotící komise ve smyslu odst. 5 je dosaženo nadpoloviční většinou všech 

přítomných členů. Pro usnášení ve smyslu odst. 6 se toto ustanovení použije obdobně. 

 

8. V případě přítomnosti sudého počtu členů hodnotící komise náleží předsedovi 2 hlasy. 

 

9. Usnesení hodnotící komise je vždy součástí stanoviska ve smyslu čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 

Pravidel pro udělování a používání českých cechovních norem. 
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10. Komise pro cechovní normy může doporučovat správci řešení ve sporných případech 

spojených s posuzováním souladu potraviny s ČCN ve smyslu čl. 11 Pravidel pro udělování 

a používání českých cechovních norem. 

 

11. Záznam z jednání hodnotící komise je veřejně dostupný na webových stránkách 

www.cechovninormy.cz.  

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

* Složení hodnotící komise je ve smyslu bodu 1 stálé. Podle odst. 2 se však ke každému konkrétnímu návrhu, návrhu na 

revizi platné ČCN a žádosti přizve vždy zástupce toho zájmového nebo profesního sdružení, který zastřešuje konkrétní 

projednávanou komoditu (např. pro pečivo a cukrářské výrobky to bude zástupce Podnikatelského svazu pekařů a 

cukrářů České republiky nebo pro zpracovaný masný výrobek se bude jednat o zástupce Českého svazu 

zpracovatelů masa apod.). 

 

http://www.cechovninormy.cz/

