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Smlouva o licenčním používání ochranných známek PEFC 

skupina uživatelů B: Držitelé certifikátu trvale udržitelného hospodaření v 
lesích a držitelé osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle Českého 

systému certifikace lesů CFCS uznaného Radou PEFC 

uzavřena mezi 
 

PEFC Česká republika, z.s.p.o., dále “PEFC ČR”, 
(národní řídící orgán PEFC v České republice) 
se sídlem Bělohorská 274/9 
169 00 Praha 6 
IČ: 70943249, DIČ: CZ70943249 
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27 – 960 900 217 / 0100 
Zastoupena Ing. Stanislavem Slaninou Ph.D., výkonným ředitelem 
 

a 

………….............................……………….. 

(dále „uživatel ochranných známek PEFC“) 

………………..............................………….. 

…………………………................................ 

IČ: …....…………, DIČ: ……………………. 

Zastoupena ………………………………..... 
 

 

Kde organizace (uživatel ochranných známek PEFC) je uživatelem ochranných známek PEFC  
ve skupině B: Držitelé PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce lesních produktů, jak je definováno 
v PEFC ST 2001, Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných 
známek PEFC – požadavky, v platném znění). 

Organizace uvedená jako uživatel ochranných známek PEFC je odpovědná za splnění veškerých 
povinností vyplývajících z této smlouvy. 

Rada PEFC je vlastníkem ochranných známek PEFC a má na níže uvedené ochranné známky PEFC 
autorská práva:  

logo PEFC; 

 

 

 

 

a iniciály PEFC. 

Uživateli ochranných známek PEFC je podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami udělena licence 
na používání ochranných známek PEFC s licenčním číslem  

                                                                                                         PEFC / ...................................................  

a je mu povoleno používat ochranné známky PEFC na produktech i mimo ně podle PEFC ST 2001 
Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – 
požadavky, v platném znění). 
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Výše uvedené smluvní strany podpisem této smlouvy souhlasí s následujícím: 

Článek 1: Normativní odkazy 

Níže uvedené standardy jsou součástí smluvní dokumentace a jejich aktuální verze jsou k dispozici na 
webových stránkách PEFC.  

PEFC ST 2001 Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných 
známek PEFC – požadavky, v platném znění) 

PEFC GD 1005 Issuance of PEFC trademarks usage licences by the PEFC Council, v platném znění 
(Pravidla pro vydávání licencí na ochranné známky PEFC Radou PEFC). 

Článek 2: Výklad definic z PEFC ST 2001 Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 
Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky, v platném znění) pro účely této 
smlouvy 

1. Použití mimo produkt  

Použití ochranných známek PEFC jiné než použití na výrobku, které neodkazuje na konkrétní výrobek nebo 
původ suroviny v lese certifikovaném PEFC. 

2. Použití na produktu 

Použití ochranných známek PEFC ve vztahu k materiálu výrobku s certifikací PEFC nebo k materiálu 
výrobku, který může být vnímán nebo chápán kupujícími nebo veřejností jako odkaz na materiál s certifikací 
PEFC. Použití na výrobku může být přímé (pokud jsou ochranné známky PEFC umístěny přímo na 
výrobcích či jejich obalech) nebo nepřímé (ochranné známky se vztahují na výrobky, i když nejsou umístěny 
přímo na výrobku, např. v reklamním katalogu atp.). 

Článek 3: Vlastnictví ochranných známek PEFC 

1. Logo PEFC a iniciály PEFC jsou známky chráněné autorskými právy a jsou mezinárodně 
registrovanými ochrannými známkami ve vlastnictví Rady PEFC. Neoprávněné použití těchto známek 
chráněných autorskými právy je zakázáno. Rada PEFC a sdružení PEFC ČR si vyhrazují právo 
podniknout právní kroky v případě jejich neoprávněného použití. 

2. Sdružení PEFC ČR je členem Rady PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes“) a je oprávněno poskytovat licenční práva k užívání ochranných známek PEFC subjektům 
registrovaným na území České republiky (dále jen uživatelům ochranných známek PEFC), které splní 
podmínky této smlouvy. 

3. Uživatelé ochranných známek PEFC jsou rozděleni do 4 skupin: 

Skupina A: Národní řídící orgán (PEFC ČR). 

Skupina B: Vlastníci, uživatelé a správci lesů, kteří jsou držiteli platného certifikátu trvale udržitelného 
hospodaření v lesích, účastníky individuální nebo skupinové certifikace lesů nebo jsou držiteli 
osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů (dále CFCS) 
uznaného Radou PEFC. 

Skupina C: Průmysl a obchod založený na lesnické produkci, např. zpracovatelé dřeva, výrobci 
výrobků na bázi dřeva, obchodníci se dřevem a obchodníci s výrobky na bázi dřeva atd., kteří jsou 
držiteli platného certifikátu spotřebitelského řetězce lesních produktů – CoC (Chain of Custody) nebo 
jsou účastníky certifikace CoC působící na více místech v souladu s CFCS. 

Skupina D: Organizace nebo jiné subjekty, které využívají logo PEFC k informačním, propagačním a 
vzdělávacím účelům se souhlasem PEFC ČR. 

Článek 4: Povinnosti uživatelů ochranných známek 

1. Uživatelé ochranných známek jsou povinni používat ochranné známky PEFC v souladu se standardem 
PEFC ST 2001 Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných 
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známek PEFC – požadavky, v platném znění). 

2. Uživatelé ochranných známek PEFC jsou povinni neprodleně a pravdivě informovat PEFC ČR o 
veškerých změnách týkajících se jejich identifikačních údajů. 

3. Uživatelé ochranných známek PEFC jsou na žádost Rady PEFC nebo PEFC ČR povinni poskytnout 
seznam veškerého použití ochranných známek PEFC na produktech i mimo produkty. 

Článek 5: Povinnosti PEFC ČR 

1. PEFC ČR má povinnost informovat uživatele ochranných známek PEFC o všech změnách pravidel a 
dokumentace týkající se používání ochranných známek PEFC, které mají vliv na tuto smlouvu, a to 
písemně na nejnovější známou e-mailovou adresu (adresy). Pokud se uživatel ochranných známek 
rozhodne změnu nepřijmout, může tuto smlouvu vypovědět podle bodu 1 v článku 7. 

2. PEFC ČR poskytne uživatelům ochranných známek PEFC přístup do online generátoru ochranných 
známek PEFC do 2 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami. 

Článek 6: Sankce 

1. Rada PEFC nebo PEFC ČR může uložit smluvní pokutu v měně švýcarského franku (CHF), která 
představuje 1/5 tržní hodnoty produktů, k nimž se vztahuje neoprávněné použití ochranných známek 
PEFC, pokud uživatel ochranných známek PEFC neprokáže, že takové neoprávněné použití bylo 
neúmyslné. V druhém případě bude pokuta omezena na 15 000 CHF. 

Článek 7: Ukončení smlouvy 

1. Kterákoliv ze stran může smlouvu vypovědět zasláním písemné výpovědi poštou nebo e-mailem na 
nejnovější známou e-mailovou adresu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta je sjednána v délce  
2 měsíce od doručení výpovědi.       

2. Rada PEFC nebo PEFC ČR může smlouvu dočasně zrušit s okamžitou platností, pokud je zahájeno 
vyšetřování podezření z porušení smlouvy nebo požadavků uvedených ve standardu PEFC ST 2001 
Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných známek PEFC 
– požadavky, v platném znění). 

3. V případě zjištění zneužití nebo podezření na zneužití ochranných známek PEFC zašle PEFC ČR 
uživateli ochranných známek PEFC písemnou žádost o vysvětlení a oznámení o dočasném zrušení 
smlouvy e-mailem na nejnovější e-mailovou adresu (adresy) v držení PEFC ČR. Uživatel ochranných 
známek PEFC je povinen ve lhůtě 14 dnů od data odeslání emailu potvrdit přijetí e-mailu a poskytnout 
vysvětlení PEFC ČR. Dočasné zrušení smlouvy zůstane v platnosti po dobu maximálně 1 měsíce poté, 
co uživatel ochranných známek PEFC poskytl vysvětlení PEFC ČR týkající se podezření na zneužití 
ochranných známek PEFC. Pokud je zneužití potvrzeno, dočasné zrušení bude prodlouženo o další 3 
měsíce. Během těchto 3 měsíců uživatel ochranných známek PEFC zavede nápravná opatření k 
vyřešení jejich zneužití. Po těchto 3 měsících PEFC ČR prověří provedená nápravná opatření a 
výsledek může buď zrušit rozhodnutí o dočasném zrušení smlouvy nebo může rozhodnout o 
definitivním ukončení smlouvy o používání ochranných známek PEFC. V obou případech PEFC ČR 
písemně vyrozumí uživatele ochranných známek PEFC o svém rozhodnutí. 

4. V rámci vyšetřování podezření na zneužití ochranných známek PEFC si PEFC ČR vyhrazuje právo 
provést kontrolu provozu uživatelů ochranných známek PEFC na místě, pokud obdržela stížnost od 
třetí strany nebo pokud má PEFC ČR důvodné podezření, že došlo k porušení této smlouvy. 

5. PEFC ČR může tuto smlouvu ukončit s okamžitou platností, pokud existují důvody domnívat se, že 
nejsou dodržovány některé z podmínek této smlouvy nebo pravidel standardu PEFC ST 2001 
Trademarks Rules – Requirements (TD CFCS 2001 Pravidla pro používání ochranných známek PEFC 
– požadavky, v platném znění) v platném znění nebo, že uživatel ochranných známek PEFC působí 
újmu jejich dobré pověsti. 

6. PEFC ČR nemá povinnost platit náhradu jakýchkoliv nákladů nebo jiných škod, které dočasné zrušení 
nebo ukončení této smlouvy způsobí uživatelům ochranných známek PEFC. 
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Článek 8: Zpracování údajů 

1. Za účelem vydání licence na používání ochranných známek PEFC může PEFC ČR shromažďovat 
některé osobní údaje o uživatelích ochranných známek PEFC. Mezi shromážděné osobní údaje patří: 
celé jméno kontaktní osoby, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa uživatele ochranných známek 
PEFC. Tyto informace jsou nezbytné pro normální provoz certifikačního systému PEFC. Jsou veřejně 
přístupné na webových stránkách PEFC (webové stránky Rady PEFC a webové stránky PEFC ČR) a 
PEFC je může sdílet s třetími stranami pouze pro účely certifikace a její propagace. Tyto údaje jsou 
nepostradatelné pro zajištění provozu systému certifikace PEFC, například pro vysledování platnosti 
licencí k používání ochranných známek PEFC a certifikovaných výrobků spotřebiteli a třetími stranami. 

2. Osobní údaje uživatelů ochranných známek PEFC jsou uchovávány veřejně dostupné po dobu 5 let 
po skončení platnosti licence k používání ochranných známek PEFC. Data budou poté uložena do 
interní databáze, aby bylo v případě potřeby možné licence dosledovat. Na požádání může PEFC ČR 
poskytnout uživatelům ochranných známek PEFC informace o osobních údajích, které vlastní. 
Uživatelé ochranných známek PEFC mají právo přistupovat ke svým osobním údajům nebo ověřovat 
své osobní údaje a nechat je kdykoli upravovat, opravovat nebo mazat. Pokud si uživatelé ochranných 
známek přejí uplatnit jedno z těchto práv na ochranu údajů, mohou kontaktovat PEFC ČR na adrese 
info@pefc.cz. 

3. Podpisem této smlouvy souhlasí uživatelé ochranných známek PEFC s tímto postupem zpracování 
údajů. V případě, že si uživatelé ochranných známek PEFC nepřejí, aby byly tyto informace veřejně 
dostupné, licence bude zrušena. 

4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici u PEFC ČR. 

Článek 9: Platnost smlouvy 

Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou stran a zůstává platná, pokud není ukončena podle článku 7.  

Článek 10: Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Všechny vztahy a případné spory vyplývající z této smlouvy a právní následky s ní související, včetně 
otázek její platnosti, případně následků její neplatnosti, se řídí právním řádem České republiky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné shodě ve všech ustanoveních ze své 
svobodné vůle, nikoliv v tísni a/nebo za nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran, 
přečetly si ji a jako takovou ji na důkaz souhlasu s ní podepisují. 

 

 

  Dne ............................................... Dne .......................................  

 

 

________________________                                  ___________________________ 

 za PEFC ČR za uživatele ochranných známek PEFC 
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