FESTIVALOVÝ CERTIFIKÁT ČESNEKU 2018 - ZÁSADY PRO
VYDÁNÍ
VŠEOBECNĚ
1. O vydání certifikátu žádá pěstitel nebo subjekt, pro něhož je česnek
smluvně pěstován a uvádí ho do oběhu.
2. Platnost certifikátu končí ukončením prodeje konkrétního materiálu,
nejpozději však 31. května roku následujícího po podání žádosti.
3. Prodejce má na prodejním místě vystaven originál certifikátu, kopii,
kterou vystavuje FAB na svých stránkách
www.festivalcesnekubuchlovice.cz.
4. Názvy odrůd musí být uvedeny v označení určeném pro spotřebitele.
5. Údaje uvedené v žádosti mohou být kontrolovány v terénu i v dokladech
osobou pověřenou FAB.
6. Zařazení do zveřejněného seznamu prodejních míst, pro které byl
certifikát vydán, může být pouze se svolením držitele certifikátu.
7. Údaje poskytnuté žadatelem mohou být předány pouze SZPI, a to
pouze v rozsahu, který pro svou kontrolní činnost potřebuje. Dále mohou
být poskytnuty držitelům šlechtitelských osvědčení podle zákona
408/2000 Sb. a to pouze o odrůdách, které jsou v jejich majetku.
8.

Vydání certifikátu je zpoplatněno - záloha 1,- Kč/kg podle
předpokládaného prodeje + 100 Kč za každý certifikát na číslo účtu
ČOB, a.s., Poštovní spořitelna, číslo účtu: 195278060/0300

9.

Na vydání certifikátu není právní nárok. Zjistí-li se při kontrole, že
údaje v žádosti nejsou pravdivé, nebude certifikát vydán. Stejně se bude
postupovat při důvodné pochybnosti o pravdivosti údajů.

10.
V případě, že bude po vydání certifikátu znemožněna kontrola
podle bodu 5, bude zveřejněno, že tento certifikát je neplatný a držitel je
povinen ho neprodleně vrátit. Zaplacená částka za certifikát se v tomto
případě nevrací.

ŽADATEL
1. Fyzická či právnická osoba sama pěstující nebo využívající smluvní
pěstitele.
2. Nemusí být českým subjektem.
3. Nemusí mít pro tuto činnost živnostenské oprávnění.
ŽÁDOST OBSAHUJE:
1. Identifikace žadatele.
2. Lokalizace pěstebních ploch.
3. Vysazené množství podle jednotlivých odrůd.
4. Předpoklad produkce.
5. Seznam prodejních míst – možno doplnit před vlastním vydáním
certifikátu.
PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU
1. Podání žádosti, pro rok 2018 do termínu 20. července 2018.
2. Pěstování česneku výhradně na území ČR.
3. Pěstování výhradně českých registrovaných nebo krajových
odrůd.
4. Zaplacení licenčního poplatku u odrůd chráněných podle zákona
č. 408/200 Sb., včetně uhrazení dřívějších závazků plynoucích
z tohoto zákona.
CERTIFIKÁT OBSAHUJE
1. Název instituce vystavující certifikát (tj. Folklorní agentura Buchlov
o.s., Rechtorka 544, 687 08 Buchlovice).
2. Doba platnosti.
3. Identifikace majitele.
4. Názvy pěstovaných/prodávaných odrůd se stručným popisem.
(Názvy odrůd musí být uvedeny v označení určeném pro
spotřebitele.)
5. Místo prodeje.
6. Prohlášení, že sdružení FAB potvrzuje, že majitel certifikátu je
producentem konzumního česneku českých odrůd vypěstovaného
na území ČR.
7. Datum a místo vystavení certifikátu, podpis osoby, která certifikát
vydala.

