NORMATIVNÍ DOKUMENT CFCS

ND CFCS 04

3. 5. 2011

Vydávání licencí na používání loga PEFC

PEFC Česká republika
Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6
Tel: +420 220 517 137
E-mail: info@pefc.cz, Web: www.pefc.cz

© PEFC ČR 2011

OBSAH
1. Předmět .......................................................................................................3
2. Normativní odkazy .......................................................................................3
3. Termíny a definice .......................................................................................3
3.1 Akreditovaný certifikát .............................................................................3
3.2 PEFC uznáný certifikát............................................................................3
4. Logo PEFC ..................................................................................................3
5. Správa loga PEFC .......................................................................................3
6. Podmínky pro vydávání licencí ....................................................................4
6.1 Všeobecné podmínky .............................................................................4
6.2 Speciální podmínky.................................................................................4
7. Postup vydávání licencí ...............................................................................4
8. Platby za používání loga PEFC ...................................................................6
9. Platnost licencí pro používání loga PEFC....................................................6

ND CFCS 04

2

© PEFC ČR 2011

1. Předmět
Tento dokument definuje pravidla pro vydávání licencí na používání loga PEFC za
účelem zabezpečení požadavků na užívání loga PEFC v souladu s technickým
dokumentem CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice.

2. Normativní odkazy
CFCS 2001:2011 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice.

3. Termíny a definice
3.1 Akreditovaný certifikát
Certifikát vydaný certifikačním orgánem v rozsahu jeho akreditace, který obsahuje
symbol příslušného akreditačního orgánu.
3.2 PEFC uznáný certifikát
je:
a) platný akreditovaný certifikát obhospodařování lesů vydaný PEFC
oznámeným certifikačním orgánem podle schématu obhospodařování lesů
uznaného Radou PEFC,
b) platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC
oznámeným certifikačním orgánem podle mezinárodního standardu
spotřebitelského řetězce PEFC spolu s definicí původu, nebo
c) platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC
oznámeným
certifikačním
orgánem
podle
specifické
schématu
spotřebitelského řetězce uznaného Radou PEFC.
Poznámka: PEFC uznávané lesní certifikační schémata a standardy spotřebitelského
řetězce jsou uvedeny na stránce Rady PEFC, www.pefc.org.

4. Logo PEFC
Logo PEFC je registrovanou obchodní značkou, jejíž vlastníkem je Rada PEFC.
Iniciály "PEFC" jsou chráněny autorským právem a jsou registrovány. Použití loga
PEFC na území České republiky lze pouze na základě platné licenční smlouvy
uzavřené se sdružením PEFC Česká republika (dále PEFC ČR) nebo přímo Radou
PEFC při dodržení všech podmínek pro použití loga (licenční smlouva, pravidla pro
používání loga PEFC).
Neautorizované použití předmětu chráněného autorskými právy je zakázáno a může
být předmětem soudního sporu.

5. Správa loga PEFC
Pod správou loga se rozumí vydávání licencí pro použití loga, odejmutí licencí,
kontrola dodržování podmínek pro používání loga PEFC a vedení registru vydaných
licencí pro použití loga PEFC.
Držitelem autorských práv a vlastníkem registrované obchodní značky "PEFC" a loga
PEFC je Rada PEFC.
Správcem loga PEFC v České republice je PEFC ČR, člen PEFC. Sdružení PEFC
ČR je autorizované ke zprávě loga PEFC licenční smlouvou s Radou PEFC.
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6. Podmínky pro vydávání licencí
6.1 Všeobecné podmínky
Subjekt, který se uchází o licenci, musí
a) být fyzická nebo právnická osoba,
b) souhlasit s podmínkami shromažďování informací Radou PEFC a zveřejnění
identifikačních a dalších údajů a informací definovaných Radou PEFC.
6.2 Speciální podmínky
Uživatelská skupina B: Vlastníci a uživatelé lesů musí
a) být držiteli PEFC uznávaného certifikátu obhospodařování lesů nebo
osvědčení o účasti na certifikaci lesů,
b) podepsat smlouvu o používání loga PEFC (příloha 1)
Uživatelská skupina C: Zpracovatelský průmysl musí
a) být držiteli PEFC uznávaného certifikátu spotřebitelského řetězce nebo
osvědčení o účasti ve vícemístných certifikaci,
b) podepsat smlouvu o používání loga PEFC (příloha 1)
Uživatelská skupina D: Ostatní uživatelé musí
a) definovat důvod použití loga PEFC, který není v rozporu s cíli Rady PEFC,
b) podepsat smlouvu o používání loga PEFC (příloha 1)

7. Postup vydávání licencí
a) Žadatel o používání loga PEFC (dále jen žadatel) musí zaslat na adresu
sekretariátu PEFC ČR vyplněnou "Žádost o vydání loga PEFC" (dále jen
žádost). Žádost je uvedena v příloze 2. Součástí žádosti jsou:
1) základní informace o žadateli,
2) ověřená kopie PEFC uznaného certifikátu trvale udržitelného hospodaření
v lesích nebo osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů nebo
certifikát spotřebitelského řetězce nebo dokument potvrzující účast na
vícemístné certifikaci spotřebitelského řetězce,
3) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jeho kopie
případně jeho ekvivalent,
4) prohlášení o znalosti podmínek pro použití loga a souhlas se zveřejněním
identifikačních údajů uživatele loga PEFC,
- Požadavek podle bodu 2) se nevyžaduje u uživatelské skupiny D – ostatní
uživatelé.
- Požadavek podle bodu 3) se nevyžaduje u fyzických osob, které nejsou
podnikatelskými subjekty.
b) Sekretariát PEFC ČR posoudí žádost podle následujících podmínek a
předloží žádost na schválení pověřenému zástupci PEFC ČR.
Sekretariát PEFC ČR:
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2.) ověřuje platnost certifikátu trvale udržitelného
hospodaření v lesích nebo spotřebitelského
řetězce
Podmínka 2.) se neuplatňuje u uživatelské skupiny D.
c) Po podepsání licenční smlouvy pro používání loga PEFC zašle sekretariát
PEFC ČR žadateli dva exempláře podepsané licenční smlouvy. Licenční
smlouvu podepisuje předseda PEFC ČR případně jiná oprávněná osoba
pověřená předsedou.
d) Vydání a používání loga PEFC není v České republice zpoplatněno.
e) Licenční smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnou
osobou za PEFC ČR.
f)

Po podpisu licenční smlouvy oprávněnou osobou PEFC ČR jsou žadateli
zaslány přístupové údaje do online generátoru loga pefc, který je dostupný na
adrese http://logo.pefc.cz a kde si žadatel může stáhnout logo v požadované
barvě, velikosti, rozlišení a typu souboru.

g) V případě zamítnutí žádosti lze podat odvolání k rozhodčí komisi PEFC ČR.
Postup při vydávání licence
Žadatel předloží kompletní žádost a
požadované dokumenty sekretariátu PEFC
ČR

Sekretariát PEFC ČR posoudí žádost

O vydání rozhoduje předseda PEFC ČR
případně jiná oprávněná osoba pověřená

kladné
Oprávněná osoba PEFC ČR podepíše
licenční smlouvu pro použití loga PEFC a
sekretariát PEFC ČR zašle podepsanou
licenční smlouvu žadateli sekretariát PEFC
ČR zašle podepsanou licenční smlouvu
žadateli

záporné

Žadatel může požádat rozhodčí komisi
PEFC ČR o přehodnocení rozhodnutí
Předsedy PEFC ČR. Rozhodnutí
rozhodčí komise je konečné.

kladné

Žadatel podepíše licenční smlouvu
a jedno vyhotovení zašle zpět na
sekretariát PEFC ČR

Sekretariát PEFC ČR zašle žadateli
přístupové údaje do online generátoru loga
PEFC
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8. Platby za používání loga PEFC
PEFC ČR postupuje právo na užívání loga PEFC zdarma.
PEFC ČR si vyhrazuje právo na případné zpoplatnění vydávání a používání loga
PEFC. Úprava pravidel vydávání loga PEFC a stanovaní sazebníku za jeho
používání musí být schváleno Předsednictvem PEFC ČR.

9. Platnost licencí pro používání loga PEFC
PEFC ČR vydává licenci pro jednotlivé skupiny uživatelů na následující časové
období:
Skupina uživatelů B:
obhospodařování lesů

na

dobu

platnosti

PEFC

certifikátu

udržitelného

Skupina uživatelů C: na dobu platnosti PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce
Skupina uživatelů D: na dobu platnosti licenční smlouvy, ale ne více než na 5 let.
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