
 
 
 
PEFC ST 2001 (Pravidla pro používání ochranných známek PEFC) – změny 
2020 
 
Tento dokument popisuje změny mezi aktuálním standardem PEFC ST 2001:2011 a revidovaným 
standardem PEFC ST 2001:2020. 
 
1. Rozsah 
 
2. Normativní odkazy 
 
3. Termíny a definice 
 
Tato kapitola byla aktualizována, včetně nových definic. 
 
4. Vlastnictví ochranných známek PEFC 
 
Obsah této kapitoly byl shrnut ve srovnání s předchozím ST (standard). Text předchozího ST byl 
zahrnut do dalších kapitol v nové verzi. Ochranné známky se již nebudou používat se symboly TM 
nebo R (4.1.2). 
 
5. Rozsah ochranných známek PEFC 
 
Nahrazuje kapitolu „Pokrytí ochranných známek PEFC“. Podrobně popisuje, co znamenají 
ochranné známky PEFC, a rozlišuje mezi použitím na produktu a mimo produkt. 
 
6. Požadavky na používání ochranných známek 
 
Tato kapitola popisuje požadavky na uživatele ochranných známek. 
 
6.1 Obecné požadavky 
 
Toto ustanovení obsahuje informace o tom, jak je nutné používat ochranné známky PEFC. 
Například se nesmí používat jako součást jiných ochranných známek, v rámci značky produktu 
nebo názvu společnosti atd. Použití musí být přesné a v souladu s právními předpisy (6.1.9). Rada 
PEFC si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli použití, které není v souladu s vizí a posláním PEFC 
(6.1.10). 
 
6.2 Licence na používání ochranných známek 
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V souladu s novým názvem normy se takzvaná licence na používání loga nyní nazývá „licence na 
používání ochranných známek PEFC“, aby se pokrylo i použití iniciál PEFC. Každá organizace 
používající buď logo PEFC nebo iniciály musí být držitelem licence na používání ochranných 
známek PEFC (nebo získat jednorázové povolení), s výjimkou článků pro tisk a vědecký výzkum 
(6.2.3). 
 
6.3 Klasifikace uživatelů ochranných známek 
 
Používání ochranných známek PEFC na produktu již není pro uživatele skupiny B povoleno 
(6.3.2.2). Standard zahrnuje nové požadavky na usnadnění používání ochranných známek k 
propagaci produktů certifikovaných PEFC maloobchodníky na tištěných nebo online brožurách, 
katalozích nebo podobných propagačních dokumentech (6.3.4.4). 
 
7. Technické požadavky na ochranné známky PEFC 
 
Tato kapitola obsahuje požadavky, které musí produkt splňovat, aby mohl nést ochranné známky 
PEFC. 
7.1 Technické požadavky na používání ochranných známek na výrobku 
 
7.1.1 Obecné požadavky 
 
Produkt, na který ochranné známky PEFC odkazují, musí být jasně identifikovatelný. Pokud to není 
jasné, musí to objasnit buď štítek, nebo název produktu (7.1.1.1). Aby bylo možné určit procento 
suroviny s certifikací PEFC, které musí produkt obsahovat, aby na něm mohly být ochranné 
známky, je třeba vzít v úvahu celý produkt (7.1.1.2). 
 
7.1.2 Známky PEFC na produktech 
 
Jsou dvě ochranné známky PEFC k použití na produktu: 
 
1) Certifikováno PEFC (7.1.2.1): 
 
- recyklovaný obsah nižší než 100% 
- obecná zpráva na známce zůstává stejná: „[Tento produkt] pochází z lesů spravovaných trvale 
udržitelným způsobem, z recyklovaných a kontrolovaných zdrojů“ 
- pokud není obsažená žádná recyklovaná surovina, označte zprávu bez slova „recyklovaný“ 
- pokud obsažená surovina pochází pouze z PEFC certifikovaných lesů, zpráva na známce je bez 
formulace „recyklované a kontrolované zdroje“ 
- specifické zprávy na známce pro PEFC certifikované projekty 
 
2) Recyklováno PEFC (7.1.2.2): 
 
- Používá se, když 100% obsahu pochází z recyklovaných zdrojů. 
- Zpráva na známce zní: „Tento produkt pochází z recyklovaných zdrojů“ 
 
7.1.3 Iniciály PEFC 
 
Požadavky na používání základní ochranné známky PEFC byly rozšířeny na iniciály PEFC 
(například, když produkt obsahuje min. 70% PEFC certifikované suroviny (7.1.3.1)) spolu s 
licenčním číslem ochranné známky PEFC organizace, která ji používá (7.1.3.2). 
 
7.2 Technické požadavky na používání ochranných značek PEFC mimo produkt 



 
7.2.1 Propagační známka PEFC 
 
Obecný propagační známka PEFC zůstává stejná. Další zprávy na známce, podle uživatelské 
skupiny ochranných známek, jsou uvedeny v příloze A. 
 
Uživatelé ochranných známek skupiny B a C mohou používat propagační známku na katalozích, 
brožurách nebo cenících, pokud neexistují nejasnosti ohledně toho, co je certifikováno. Také na 
fakturách nebo dodacích dokladech. Výrobky dodávané s prohlášením PEFC musí být jasně 
označeny (7.2.1.5). 
 
Propagační známka může být použita na nekomerčních produktech. Musí být jasné, na co známka 
PEFC odkazuje, a musí být na známce uvedena propagační zpráva (7.2.1.6). 
 
7.2.1 Iniciály PEFC 
 
Pro použití iniciál mimo produkt platí stejné požadavky jako pro propagační známku PEFC. 
8. Grafické požadavky na značky PEFC 
 
Do této kapitoly byly přidány grafické specifikace obsažené v sadě nástrojů Logo PEFC. 
 
Zahrnuje také volitelné použití známek (8.3) a způsob schválení úprav (8.4) 
 
8.3 Volitelné použití známek 
 
Při použití známek PEFC na produktu mohou organizace nahradit zprávu na známce názvem 
produktu (8.3.2). 
 
Pro propagační účely lze známku PEFC použít bez zprávy, kdykoli je jasné, co PEFC znamená 
(8.3.4). 
 
Pokud design neumožňuje použití běžných vzorů známek PEFC, lze známku po předchozím 
schválení autorizovaným orgánem PEFC volitelně použít ve dvou modifikacích uvedených v bodu 
(8.3.5). 
 
Příloha 1 (normativní): Alternativní propagační zprávy na známce PEFC 
 
Příloha 2 (informativní): Příklady nesprávného použití značky PEFC 


