Příloha č. 3

Informace pro žadatele o licenci k používání loga PEFC
1.

Úvod

Logo PEFC je chráněno autorským právem (copyright) a je registrovanou obchodní značkou (trade
mark) vlastněnou Radou PEFC (PEFCC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes). Název „PEFC“ je chráněn autorským právem a je registrován. Použití loga PEFC na území
České republiky je možné jen na základě platné licenční smlouvy uzavřené s PEFC Česká republika
(dále PEFC ČR) nebo přímo s Radou PEFC a při dodržování všech podmínek stanovených
dokumentem – „PEFC Terms and Conditions and Logo Usage Contract“.
PEFC Česká republika má výhradní právo poskytovat sublicenční smlouvy k používání loga PEFC
na území České republiky. Poplatky za používání loga se řídí platným sazebníkem a jsou použity
především na podporu a propagaci certifikace lesů, trvale udržitelného hospodaření v lesích a použití
certifikovaného dřeva.
Držitel loga PEFC může pomocí tohoto loga snadno prezentovat svou příslušnost k Českému systému
certifikace lesů v rámci PEFC a tak účinně zviditelnit tuto skutečnost na svých dokumentech
(na dokumentech spojených s výrobkem nebo na propagačních nebo firemních materiálech).

2.

Podmínky pro získání licence a používání loga

Podmínky pro udělení licence na užívání loga jsou následující:


Být řádně registrovaným subjektem na území České republiky (v případě fyzických osob
nebude vyžadováno)



Žadatel kategorie 2 (vlastník lesa a lesní hospodář) musí být držitelem certifikátu trvale
udržitelného hospodaření v lese nebo být účastníkem regionální certifikace lesů v souladu
s CFCS



Žadatele kategorie 3 (lesní průmysl, zpracovatelé dřeva a výrobci výrobků na bázi dřeva
a obchodníci se dřevem nebo výrobky na bázi dřeva) musí být držitelem certifikátu
„spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C (Chain of Custody)“ nebo být členem skupinové
certifikace „spotřebitelského řetězce dřeva“.

Podmínky pro používání loga jsou součástí smlouvy o licenčním užívání ochranné známky a loga
PEFC.

3.

Zajištění obecné informovanosti o pravidlech používání loga
PEFC

Sekretariát PEFC Česká republika zajišťuje přístup potenciálních uživatelů k informacím o pravidlech
používaní loga PEFC a postupech získání licence k používání loga PEFC.
Zájemci o používání loga PEFC naleznou veškeré informace ohledně vydání a používání loga PEFC
na oficiálních stránkách PEFC Česká republika www.pefc.cz nebo jsou jim zaslány v elektronické
podobě na email. Jedná se zejména o Informace pro žadatele o licenci k používání loga PEFC,
Pravidla pro používání loga PEFC, Žádost o vydání loga PEFC a Smlouva o licenčním užívání
ochranné známky a loga PEFC.

4.

Žádosti o vydání licence k používání loga PEFC

Zájemce o používání loga PEFC zašle na adresu sekretariátu PEFC Česká republika vyplněnou
žádost spolu s dalšími náležitostmi uvedenými níže.
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Nedílnou součástí žádosti jsou:
a) kopie certifikátu hospodaření v lesích nebo osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
nebo certifikátu „spotřebitelského řetězce dřeva“,
b) kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho ekvivalent (kopie živnostenského listu apod.)
c) podepsaná a orazítkovaná licenční smlouva ve dvou vyhotoveních.
Požadavek dle bodu a) není vyžadován u kategorie uživatelů 4 – ostatní uživatelé.

5.

Posouzení a schválení žádosti

Na základě přijaté žádosti sekretariát PEFC Česká republika posoudí splnění podmínek pro vydání
licence k používání loga PEFC:
a) úplnost žádosti a správnost údajů,
b) platnost certifikátu lesního hospodářství nebo „spotřebitelského řetězce dřeva“,
Podmínka dle bodu b) není uplatňována u kategorie uživatelů 4 – ostatní uživatelé.
Smlouva podepsaná oprávněnou osobou za PEFC Česká republika je zaslána žadateli nejpozději
30 dní od podání žádosti.
Společně s licenční smlouvou je žadateli zaslána také faktura na uhrazení poplatku za používání loga
PEFC (jednorázový administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH).

6.

Předání loga PEFC

Po zaplacení příslušné faktury obdrží nový uživatel loga PEFC vstupní kód a heslo do internetové
aplikace „online logo generátor“, kde si bude moci stáhnout logo PEFC se svým originálním
registračním číslem v požadované barvě, velikosti a rozlišení. Současně si zde může stáhnout Manuál
pro používání loga PEFC, ve kterém jsou názorně a přehledně uvedeny všechny základní informace o
správném používání loga PEFC.

7.

Kontakt

PEFC Česká republika
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6

Tel.: 220 517 137
E-mail: info@pefc.cz
Web: www.pefc.cz

Tel.: 220 517 137

email: info@pefc.cz

Fax: 220 517 139

web: www.pefc.cz

