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PŘEDMLUVA 

Dokument „Pravidla pro používání ochranných známek PEFC v České republice“ obsahuje 

požadavky na uživatele ochranných známek PEFC, které se vztahují k zabezpečení 

přesného, kontrolovatelného a relevantního používání ochranných známek PEFC a 

příslušných prohlášení. 

Tento dokument představuje český překlad mezinárodního standardu PEFC ST 2001:2020 

„Pravidla pro používání ochranných známek PEFC – požadavky“ včetně Přílohy 1. Tento 

dokument je závazný pro všechny držitele ochranných známek PEFC. PEFC ČR si 

vyhrazuje právo redakčních úprav české verze dokumentu v průběhu jeho platnosti zejména 

za účelem precizace překladu. 
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Předmluva 

Rada PEFC (Program pro vzájemné uznávání lesních certifikačních systémů) je světová 

organizace podporující trvale udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím certifikace lesů 

a označování produktů pocházejících z lesa. Produkty označené prohlášením a/nebo značkou 

PEFC důvěryhodně zaručují, že surovina pochází z lesů obhospodařovaných trvale 

udržitelným způsobem. 

Rada PEFC poskytuje schvalování národních certifikačních systémů, od kterých se v rámci 

pravidelných hodnocení vyžaduje soulad s požadavky Rady PEFC. 

Tento dokument byl vypracovaný v otevřeném transparentním konzultačním procesu 

založeném na konsensu zahrnujícím široké spektrum zájmových skupin. 

Tento dokument ruší a nahrazuje PEFC ST 2001:2008, Pravidla pro používání loga PEFC, 

Druhé vydání. Pro držitele licence na používání loga PEFC, které byly vydány před zavedením 

tohoto dokumentu, se vztahuje přechodné období v délce 18 měsíců na přechod z požadavků 

PEFC ST 2001:2008 na požadavky tohoto dokumentu.  
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1. Rozsah 

Tento dokument pokrývá požadavky na uživatele ochranných známek PEFC, aby bylo 

zajištěno přesné, ověřitelné, relevantní a nezavádějící použití loga PEFC, iniciál PEFC, 

souvisejících prohlášení a / nebo deklarací. 

Tento dokument definuje právní ochranu ochranných známek PEFC, práva k používání 

ochranných známek PEFC, uživatelské skupiny a požadavky na používání ochranných 

známek PEFC na výrobcích a mimo výrobky, technické i grafické. 

Termín „musí“ (v angličtině „shall“) používaný v tomto standardu označuje ta ustanovení, která 

jsou povinná. Termín „měl by“ (v angl. „should“) se používá k označení těch ustanovení, která 

nejsou závazná, ale předpokládá se jejich zavedení a uplatňování. Termín „smí“ (v angl. „may“) 

používaný v tomto dokumentu označuje ustanovení, která jsou umožněna, a termín „může“ (v 

angl. „can“) se vztahuje ke schopnosti uživatele tohoto dokumentu nebo možnosti, která je pro 

uživatele k dispozici. 

2. Normativní odkazy 

Následující dokumenty jsou nezbytné pro používání tohoto dokumentu. Pro datované i 

nedatované odkazy je vždy platné jejich poslední vydání (včetně novelizací). 

PEFC ST 2002, Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky 

3. Termíny a definice 

Na používání tohoto dokumentu se vztahují definice uvedené v dokumentu PEFC ST 2002, 

Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky. 

3.1. Hotový výrobek 

Výrobek získaný na konci výrobního procesu, připravený k prodeji nebo distribuci 

spotřebitelům (ale dosud neprodaný nebo distribuovaný). 

3.2. Lesní surovina 

Materiál pocházející z lesů nebo z jiných zdrojů uznaný Radou PEFC jako způsobilý pro PEFC 

certifikaci, jako jsou stromy rostoucí mimo lesy, včetně recyklovaného materiálu původně 

pocházejícího z těchto oblastí / zdrojů a také dřevní a nedřevní suroviny, jako jsou korek, houby, 

bobule atd., obecně se označuje jako nedřevní lesní produkty. 

3.3. Lesní produkty 

Výrobky z lesní suroviny, včetně měřitelných, ale nehmotných produktů, jako je energie 

získaná z lesní suroviny. 
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3.4. Použití mimo výrobek 

Použití ochranných známek PEFC, s výjimkou použití na výrobku, které se nevztahuje na 

konkrétní výrobek nebo původ suroviny v lesích certifikovaných PEFC. Viz také kapitola 5, 

Rozsah ochranných známek PEFC. 

3.5. Použití na výrobku 

Použití ochranných známek PEFC ve spojení s PEFC certifikovanou surovinou ve výrobku 

nebo které mohou kupující nebo veřejnost vnímat nebo chápat jako odkaz na PEFC 

certifikovanou surovinu. Použití na produktu může být přímé (pokud jsou ochranné známky 

PEFC umístěny na hmotných výrobcích) nebo nepřímé (ochranné známky se vztahují na 

hmotné výrobky, i když nejsou umístěny přímo na výrobku). Viz také kapitola 5, Rozsah 

ochranných známek PEFC. 

3.6. PEFC autorizovaný orgán 

Autorizovaný orgán je subjekt, který má povolení od Rady PEFC k vydávání licencí na 

ochranné známky PEFC a k notifikaci certifikačních orgánů jménem Rady PEFC. Autorizované 

subjekty jsou obvykle národní řídící orgány PEFC. 

3.7. PEFC certifikovaná surovina 

Kategorie suroviny pro:  

a) Lesní surovina dodaná dodavatelem, na kterého se vztahuje certifikát uznaný PEFC, 

s prohlášením PEFC „x% certifikováno PEFC“, nebo dodaná dodavatelem, na 

kterého se vztahuje PEFC uznaný certifikát podle standardu trvale udržitelného 

hospodaření v lesích schváleného PEFC s PEFC prohlášením jiného systému 

schváleného PEFC. 

Poznámka: Prohlášení PEFC schválených systémů jsou zveřejněna online na webové stránce PEFC 
www.pefc.org. 

b) Recyklovaný materiál (nedodává se s prohlášením PEFC „x% certifikováno PEFC“). 

3.8. PEFC certifikovaný výrobek 

Produkt prodaný / přemístěný organizací s prohlášením PEFC „x% certifikováno PEFC“. 

3.9. Spotřebitelský řetězec PEFC 

Procesy organizace pro zacházení s lesními produkty a informacemi souvisejícími s jejich 

kategorií suroviny a vyhotovení přesných a ověřitelných PEFC prohlášení. 
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3.10. PEFC kontrolované zdroje 

Kategorie suroviny zahrnující lesní surovinu, u které organizace prostřednictvím svého 

systému náležité péče zjistila, že existuje „zanedbatelné riziko“, že surovina pochází z 

kontroverzních zdrojů. 

Poznámka: „PEFC kontrolované zdroje“ je také prohlášením PEFC, které může organizace použít pro 

suroviny z této kategorie suroviny. 

3.11. Známky PEFC 

Známky PEFC obsahují logo PEFC plus další prvky, jako je název známky, zpráva, webová 

stránka a rámeček. Doplňkové prvky doplňují logo a poskytují informace o tom, co logo PEFC 

znamená. Logo PEFC musí být vždy použito na známkách PEFC. Za určitých okolností 

popsaných v tomto dokumentu mohou být některé prvky známek PEFC vynechány tak, že 

výslednou podobou známky je samotné logo PEFC, a to bez dalších prvků. 

3.12. Národní řídící orgány PEFC 

Národní řídící orgány PEFC jsou nezávislé národní organizace zřízené za účelem vývoje a 

zavedení systému PEFC v jejich zemi. Seznam národních řídících orgánů PEFC a jejich 

kontaktní údaje naleznete na webových stránkách PEFC. Národní řídící orgány PEFC jsou 

často také „autorizovaným orgánem PEFC“. Viz 3.6. 

3.13. PEFC uznaný certifikát 

c) Platný akreditovaný certifikát lesního hospodaření vydaný PEFC notifikovaným 

certifikačním orgánem podle systému/standardu lesního hospodaření, který je uznán 

Radou PEFC. 

d) Platný akreditovaný certifikát spotřebitelského řetězce vydaný PEFC notifikovaným 

certifikačním orgánem podle standardu spotřebitelského řetězce PEFC nebo podle 

jiného PEFC uznaného standardu spotřebitelského řetězce. 

Poznámka 1: PEFC uznané lesní certifikační systémy a standardy spotřebitelského řetězce jsou 

dostupné na stránce PEFC. 

Poznámka 2: V případě skupinového nebo vícemístného certifikátu, u kterého je potvrzeno v 

samostatném dokumentu, například v dodatku k certifikátu nebo dílčím certifikátu, že se na výrobní 

provoz nebo účastníka skupiny vztahuje daný certifikát, potom samostatný dokument a certifikát jsou 

společně považovány za PEFC uznaný certifikát výrobního provozu/účastníka. 
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3.14. Ochranné známky PEFC 

Ochranné známky PEFC jsou symboly, které představují vizuální identitu PEFC. Jsou 

registrované a patří Radě PEFC. Existují dvě ochranné známky PEFC: 

e) Iniciály „PEFC“; a 

f) Logo PEFC. To se skládá ze dvou stromů obklopených šipkou. Pod ním stojí iniciály 

„PEFC“. Logo PEFC musí být vždy použito na známkách PEFC (viz také 3.11, 

definice známek PEFC). 

3.15. Recyklovaná surovina 

Lesní surovina, která je: 

a) Oddělena z toku odpadního materiálu v průběhu výrobního procesu. Nepatří sem 

surovina, která je opakovaně použita na přepracování, zbroušené části nebo zbytky 

vyprodukované v určitém procesu, které je možno znovu použít ve stejném procesu, v 

kterém byly vytvořeny. Nepatří sem vedlejší produkty, jako jsou pilařské vedlejší 

produkty (piliny, štěpky, kůra apod.) nebo těžební odpad (kůra, štěpka z větví, kořeny 

apod.), protože tyto nejsou součástí „toku odpadního materiálu“. 

b) Vyprodukována domácnostmi nebo komerčními průmyslovými a institucionálními 

provozy, které plní úlohu konečných spotřebitelů takových produktů, které nemohou 

být více použity ke svému původnímu účelu. Součástí je surovina navrácená z 

distribučního řetězce. 

Poznámka 1: Termín „je možno znovu použít ve stejném procesu, v kterém byly vytvořeny“ znamená, 

že surovina vytvořená v rámci jednoho procesu je průběžně navrácena do stejného procesu na stejném 

místě. Příkladem je odpad vytvořený lisovací linkou při výrobě kompozitních materiálů, který se 

průběžně vrací zpátky do stejné lisovací linky. Toto se nepokládá za recyklovanou surovinu. 

Poznámka 2: Tato definice vychází z definic obsažených v ISO 14021. 

Poznámka 3: Různé příklady recyklované suroviny jsou uvedeny v dokumentu PEFC GD 2001. 

3.16. Maloobchodník 

Subjekt nakupující hotové výrobky certifikované PEFC od společností certifikovaných PEFC 

a prodávající je spotřebitelům. 

3.17. Stromy rostoucí mimo les 

Stromy rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
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4. Vlastnictví ochranných známek PEFC 

4.1. Vlastnictví 

4.1.1 Logo PEFC a iniciály PEFC jsou materiálem chráněným autorskými právy a jsou 

mezinárodně registrovanými ochrannými známkami, které vlastní Rada PEFC. Neoprávněné 

použití tohoto materiálu chráněného autorskými právy je zakázáno a může vést k právnímu 

jednání. 

4.1.2 Logo PEFC a iniciály PEFC se nesmí používat spolu s žádnými symboly, které by 

naznačovaly, že se jedná o registrované ochranné známky, jako je TM nebo R. 

5. Rozsah ochranných známek PEFC 

5.1. Obecný rozsah ochranných známek PEFC 

5.1.1 Ochranné známky PEFC a související tvrzení naznačují, že lesní surovina obsažená 

v označených produktech nebo produktech s prohlášením PEFC pochází z trvale udržitelně 

obhospodařovaných lesů, recyklovaných a / nebo kontrolovaných zdrojů. 

5.1.2 Ochranné známky PEFC také ukazují, že společnost, která vyrábí produkt s prohlášením 

PEFC nebo označený jako certifikovaný, je spravována podle sociálních požadavků a má 

zaveden systém řízení. 

5.1.3 Ochranné známky PEFC navíc komunikují o přidružení organizace k PEFC nebo o 

certifikaci PEFC. 

5.2. Rozsah použití ochranných známek PEFC na produktu 

5.2.1 Rozsah použití ochranných známek PEFC na produktu zahrnuje: 

a) Přímé použití ochranných známek přímo na výrobku vztahujících se k PEFC 

certifikované surovině na hmotných výrobcích nebo na jejich obalech. 

b) Nepřímé použití na produktu prostřednictvím jakéhokoli odkazu, který lze 

interpretovat nebo chápat, jako kdyby byl produkt sám certifikován nebo obsahuje 

PEFC certifikovanou surovinu, například v médiích nebo marketingových materiálech, 

aby sdělil, že produkt je certifikován PEFC. 

Příklad 1: Používání ochranných známek PEFC v reklamách, na brožurách, na webových stránkách 

nebo v seznamech obalů odkazujících na skutečné produkty, což znamená, že jsou certifikovány PEFC. 

Příklad 2: Odkaz na certifikovaný status dodavatele nebo výrobce certifikovaného produktu, jako 

například: „Tento časopis byl vytištěn tiskárnou certifikovanou PEFC“ nebo „tento časopis byl vytištěn 

na papíru certifikovaném PEFC“. 

c) Přímé nebo nepřímé použití na produktu v souvislosti s PEFC certifikovanou 

surovinou používanou jako součást výrobního procesu produktu. Viz také 7.1.1.3. 



TD CFCS 2001:2020  14 
 

Příklad: „Tato brandy byla vyzrálá v dubových sudech z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným 

způsobem, z recyklovaných a kontrolovaných zdrojů“ nebo „tato rostlina byla pěstována ze semen z 

lesů s trvale udržitelným hospodařením a z kontrolovaných zdrojů“. 

5.2.2 Ochranné známky PEFC pokrývají celý označený lesní produkt, a ne pouze jednu z jeho 

částí. Obal se nepovažuje za součást produktu. Balení výrobku s certifikací PEFC může také 

zahrnovat lesní surovinu a může být také způsobilé nést ochrannou známku PEFC. Pokud 

jsou produkt i obal certifikovány podle PEFC, balení může zahrnovat dvě známky PEFC. Viz 

také 7.1.1.1. 

5.3. Rozsah použití ochranných známek PEFC mimo produkt 

5.3.1 Rozsah použití ochranných známek PEFC mimo produkt zahrnuje jakékoli použití 

ochranných známek PEFC, na které se nevztahuje rozsah použití na produktu, jako například: 

a) komunikace o schválení systémů certifikace lesů PEFC 

b) komunikace o certifikovaném stavu (toto použití se vztahuje na ochranné známky 

PEFC ve skupinách B a C, podle popisu skupin uživatelů v bodě 6.3 tohoto standardu) 

c) sdělení o uznávání certifikátů PEFC (certifikační orgány) 

d) komunikace o akreditačních činnostech PEFC (akreditační orgány) 

e) komunikace o nákupu výrobků certifikovaných PEFC nebo o závazku k nákupu 

výrobků certifikovaných PEFC (koncoví uživatelé výrobků certifikovaných PEFC)  

f) komunikace o členství nebo partnerství s PEFC (členové a partneři Rady PEFC a / 

nebo národních správních orgánů PEFC) 

g) komunikace o projektech a iniciativách zaměřených na vývoj a propagaci systémů a 

certifikátů PEFC 

h) další vzdělávací a propagační používání ochranných známek PEFC (Rada PEFC a 

národní řídící orgány, certifikované subjekty, certifikační orgány, akreditační orgány, 

necertifikované organizace prodávající výrobky certifikované PEFC atd.) 

i) obecná komunikace o dostupnosti výrobků certifikovaných PEFC v obchodě a / nebo 

online, bez odkazu na konkrétní produkt nebo PEFC certifikovanou surovinu 

obsaženou v produktu 
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6. Požadavky na používání ochranných známek PEFC 

6.1. Obecné 

6.1.1 Ochranné známky PEFC se používají se správným odkazem na Radu PEFC, členy 

PEFC a jejich systémy. 

6.1.2 Logo a známky PEFC se získají z generátoru známek PEFC. 

6.1.3 Ochranné známky PEFC ani žádný z jejích prvků se nesmí používat jako součást jiných 

ochranných známek nebo značek ani do nich nesmí být integrovány, ani v kombinaci s jinými 

obrázky, slovy nebo symboly způsobem, který by mohl vytvořit jinou značku nebo by mohl 

uvést veřejnost v omyl, pokud jde o to co znamenají ochranné známky PEFC. 

6.1.4 Ochranné známky PEFC se nesmí používat způsobem, který by mohl být nesprávně 

vykládán nebo způsobovat záměnu, pokud jde o systémy PEFC, nebo by mohl značit, že 

PEFC se účastní, podporuje nebo odpovídá za činnost certifikovaného subjektu mimo rozsah 

jeho certifikace. Ochranné známky PEFC se nesmí používat způsobem, který by mohl vést k 

chybnému výkladu nebo porozumění procesů subjektu s ohledem na jeho certifikát PEFC 

nebo by mohl vést ke snížení důvěryhodnosti PEFC. 

6.1.5 Ochranné známky PEFC se nesmějí používat ve značkách produktů, názvech 

společností nebo názvech domén webových stránek, pokud to výslovně nepovolí Rada PEFC. 

6.1.6 Ochranné známky PEFC se nepoužívají společně s jinými prohlášeními, zprávami nebo 

známkami, které mohou být nepochopeny nebo mohou být zavádějící, pokud jde o vlastnosti, 

charakter, obsah, výrobní proces, atd. produktu, který doprovází certifikace PEFC nebo 

obecně PEFC. 

6.1.7 Pokud jsou na stejném produktu, na kterém jsou ochranné známky PEFC, použity jiné 

zprávy, prohlášení nebo známky, musí být jasně určeno, na které vlastnosti produktu se 

ochranné známky PEFC vztahují. 

6.1.8 Ochranné známky PEFC se používají pouze u zpráv poskytnutých Radou PEFC. 

Jakékoli použití ochranných známek, které není uvedeno v dokumentaci Rady PEFC, schválí 

Rada PEFC. 

6.1.9 Jakékoli použití ochranných známek PEFC musí být přesné a v souladu s platnými 

právními požadavky a zákony. Organizace odpovídají za dodržování platných právních 

předpisů při používání ochranných známek PEFC. 

6.1.10 Rada PEFC si vyhrazuje právo odmítnout používání jakýchkoli ochranných známek 

PEFC, které nejsou v souladu se strategickou vizí a posláním PEFC. 

6.2. Licence na používání ochranných známek PEFC 

6.2.1 Ochranné známky PEFC se používají na základě licence k používání ochranných 

známek PEFC, která je vydána Radou PEFC nebo oprávněným orgánem PEFC. Licence na 

používání ochranných známek PEFC zahrnuje vydání jedinečného licenčního čísla. 
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6.2.2 Licence se získá podpisem licenční smlouvy (smlouvy o užívání ochranných známek) 

mezi organizací žádající o užívání ochranných známek a Radou PEFC nebo pověřeným 

orgánem PEFC. 

6.2.3 Licenční číslo organizace používající ochranné známky PEFC doprovází ochranné 

známky PEFC vždy, když jsou použity, s výjimkou certifikovaných organizací a jejich 

prohlášení o používání PEFC spotřebitelského řetězce. 

Příklad: Nakupujeme materiál certifikovaný PEFC (PEFC / XX-XX-XX) “. 

Poznámka 1: Při použití iniciál PEFC pro propagační účely v textu, kde se iniciály PEFC používají více 

než jednou, se licenční číslo PEFC může objevit pouze při prvním použití iniciálů PEFC. V případech, 

kdy se známka PEFC s licenčním číslem používá vedle textu nebo na stejné stránce jako text tak, že 

organizace používající iniciály je jasně identifikovatelná, mohou být iniciály použity bez licenčního čísla. 

Poznámka 2: Při používání ochranných známek PEFC v článcích pro tisk nebo v článcích pro vědecký 

výzkum není nutné používat a / nebo vlastnit licenční číslo PEFC. 

6.2.4 Pro účely používání ochranných známek PEFC mimo produkt může Rada PEFC nebo 

příslušný oprávněný orgán PEFC vydat povolení k používání jednorázových ochranných 

známek. Tato licence je omezeno na jedno použití. Zřeknutí se odpovědnosti: „Reprodukováno 

se souhlasem [autorizovaného orgánu]“ musí být viditelně umístěno spolu s ochrannými 

známkami PEFC. 

6.2.5 Známky PEFC mohou být používány výjimečně bez licenčního čísla s předchozím 

souhlasem oprávněného orgánu PEFC, který vydal licenci, za následujících okolností: 

a) kde by velikost štítku PEFC vedla k nečitelnosti licenčního čísla 

b) použitá technologie by neumožňovala použití licenčního čísla spolu se známkou 

PEFC 

c) kromě toho pro použití na produktu, kde: 

- ochranné známky PEFC s licenčním číslem se používají na jiných částech produktu (např. 

balení, větší krabice, leták nebo příručka k produktu) 

- uživatele ochranných známek PEFC lze jasně a jednoznačně identifikovat z jiných informací 

o produktu 

6.3. Klasifikace uživatelů ochranných známek PEFC 

6.3.1 Skupina A: Národní řídicí orgány a PEFC autorizované orgány 

6.3.1.1 Národní řídící orgány PEFC nebo jiné oprávněné subjekty PEFC jsou oprávněny 

používat ochranné známky PEFC pouze pro účely mimo produkt. 

6.3.2 Skupina B: Subjekty certifikované podle PEFC schváleného standardu trvale 

udržitelného hospodaření v lesích (TUH) 

6.3.2.1 Každý subjekt způsobilý pro certifikaci TUH musí být držitelem platného certifikátu 

trvale udržitelného hospodaření v lesích, aby získal licenci na ochranné známky PEFC. 
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6.3.2.2 Subjekty skupiny B s PEFC uznaným certifikátem jsou oprávněny používat ochranné 

známky PEFC pouze pro účely mimo produkt, pokud nejsou certifikovány také podle standardu 

spotřebitelského řetězce PEFC. 

6.3.2.3 Pokud je certifikace pozastavena, odebrána nebo ukončena, licence na ochranné 

známky PEFC bude automaticky pozastavena (do doby, než bude pozastavení zrušeno) nebo 

ukončena. 

6.3.3 Skupina C: Subjekty certifikované podle mezinárodního standardu spotřebitelského 

řetězce PEFC nebo standardu spotřebitelského řetězce schváleného PEFC 

6.3.3.1 Každý subjekt způsobilý pro certifikaci spotřebitelského řetězce PEFC musí být 

držitelem PEFC uznaného certifikátu spotřebitelského řetězce (viz definice certifikátu 

uznaného PEFC: 3.13), který je platný, aby získal licenci na ochranné známky PEFC. 

6.3.3.2 Uživatelé ochranných známek skupiny C jsou oprávněni používat ochranné známky 

PEFC pro účely na produktu a mimo produkt. 

6.3.3.3 Pokud je certifikace pozastavena, odebrána nebo ukončena, licence na ochranné 

známky PEFC bude automaticky pozastavena (do doby, než bude pozastavení zrušeno) nebo 

ukončena. 

6.3.4 Skupina D: Ostatní uživatelé 

6.3.4.1 Organizace a další subjekty nezařazené pod uživatele ochranných známek PEFC 

skupiny A, B a C. 

6.3.4.2 Skupina D zahrnuje organizace, jako jsou obchodní a průmyslová sdružení, 

maloobchodníci, výzkumné a vzdělávací instituce, certifikační orgány, akreditační orgány, 

vládní organizace, nevládní organizace atd. Skupina D zahrnuje také organizace v řetězci 

lesních produktů, kde neplatí certifikace spotřebitelského řetězce, protože jsou koncovými 

uživateli lesních produktů nebo prodávají produkty s prohlášeními a / nebo známkami, které 

na ně byly umístěny jejich dodavateli. 

6.3.4.3 Uživatelé ochranných známek skupiny D jsou oprávněni používat ochranné známky 

PEFC pouze pro účely mimo produkt. 

6.3.4.4 Maloobchodníci ze skupiny uživatelů ochranných známek skupiny D, kteří nakupují 

hotové výrobky s certifikací PEFC a prodávají hotové výrobky přímo spotřebitelům, aniž by 

jakýmkoli způsobem manipulovali s produktem, změnili balení nebo smíchali tyto výrobky s 

necertifikovanými výrobky, mohou výjimečně používat ochranné známky PEFC nepřímo na 

produktech (viz požadavek 5.2.1.b) k propagaci PEFC certifikovaných produktů podle 

následujících požadavků: 

a) Je držitelem licence na ochranné známky PEFC pro uživatele ochranných známek 

skupiny D. 

b) Propagační známka PEFC se použije alespoň jednou se zprávou na známce: 

„Výrobky označené ochrannými známkami PEFC mohou být poskytovány jako 

PEFC certifikované“. Známka musí být umístěna na viditelném místě, aby veřejnost 

jasně pochopila a identifikovala, co ochranné známky PEFC v katalogu, brožuře 

nebo ceníku znamenají. 
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c) Ochranné známky PEFC mohou být použity bez licenčního čísla organizace v celém 

katalogu, brožuře nebo seznamu produktů vedle těch produktů, které lze poskytnout 

jako PEFC certifikované. 

d) Produkty musí fyzicky zahrnovat ochranné známky PEFC na produktu spolu s 

licenčním číslem dodavatele certifikovaného PEFC. 

e) Toto první použití musí být schváleno Radou PEFC nebo PEFC autorizovaným 

orgánem a poté ho Rada PEFC nebo oprávněný subjekt PEFC každoročně schválí 

nebo vydá nové schválení, kdykoli se návrh jakýmkoli způsobem změní. 

f) Ochranné známky PEFC se vždy používají v souladu s tímto standardem a 

jakoukoli další dokumentací související s PEFC. 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že ochranné známky PEFC se v katalogu, brožuře nebo seznamu 

produktů vždy objeví alespoň jednou, se na tento případ nevztahuje požadavek 6.2.5. 

Tabulka 1: Přehled použití 

Uživatelé ochranných známek PEFC Na produktech Mimo produkty 

Skupina A: Národní řídící orgány Ne Ano 

Skupina B: Subjekty s certifikací trvale 
udržitelného hospodaření v lesích (TUH) 

Ne Ano 

Skupina C: Subjekty s certifikací 
spotřebitelského řetězce 

Ano Ano 

Skupina D: Ostatní uživatelé Ne Ano 

Poznámka 1: Držitelé certifikátů skupiny B, kteří jsou držiteli PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce 

a patří tedy také do skupiny C, mohou používat ochranné známky PEFC na produktu. 

Poznámka 2: Další zprávy mimo produkt, které mají být použity například jako lesní značky, jsou 

navrženy v dodatku A, aby je používal uživatel ochranných známek skupiny B. 

Poznámka 3: Pro maloobchodníky používající ochranné známky skupiny D, viz také požadavek 6.3.4.4. 

  



TD CFCS 2001:2020  19 
 

7. Technické požadavky na ochranné známky PEFC 

7.1. Technické požadavky na používání ochranných známek PEFC na 

produktu 

7.1.1 Obecné požadavky 

7.1.1.1 Produkt, na který se vztahují ochranné známky PEFC, musí být jasně identifikován. 

Pokud produkt nelze jednoznačně identifikovat, musí být ve zprávě na známce nebo alespoň 

názvu produktu (viz 8.3.3) objasněna vazba mezi ochrannými známkami a výrobkem. 

Příklad: Pokud jsou tužky certifikované PEFC zabaleny do obalů vyrobených z lesní suroviny, která 

není certifikována PEFC, je ve zprávě na obalu, která doprovází logo, uvedeno na který výrobek známka 

odkazuje, a ve zprávě se „tento produkt“ nahrazuje za „tyto tužky“. 

7.1.1.2 Pro určení procenta certifikovaného suroviny obsažené ve výrobku, který je způsobilý 

nosit ochranné známky PEFC, se vezme v úvahu celý produkt. Viz také 5.2.2. 

Příklad: Kniha může nést ochranné známky PEFC vždy, když úplná kniha (stránky plus obálky) 

obsahuje alespoň 70% certifikovaného materiálu. 

7.1.1.3 Nepřímé použití produktu v souvislosti s PEFC certifikovanou surovinou používanou 

jako součást výrobního procesu produktu (jak je popsáno v 5.2.1 písm. C)) schvaluje Rada 

PEFC. 

Poznámka: Souhlas Rady PEFC mohou organizace získat přes PEFC autorizovaný orgán, který vydal 

licenci. 

7.1.2 Známky PEFC na produktech 

7.1.2.1 Známka „Certifikováno PEFC“ 

7.1.2.1.1 Známka „Certifikováno PEFC“ je obecná známka, která se použije na produktu: 

 

7.1.2.1.2 Známku „Certifikováno PEFC“ lze použít vždy, když alespoň 70% suroviny obsažené 

ve výrobku je certifikováno PEFC a obsah recyklované suroviny je nižší než 100%. 

Poznámka: Recyklovaný obsah je zahrnut do kategorie lesních produktů. Viz definice 3.7. 

7.1.2.1.3 Zpráva se známkou, která musí být připojena k certifikátu PEFC, je: „[Tento produkt] 

pochází z lesů spravovaných trvale udržitelným způsobem, z recyklovaných a kontrolovaných 
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zdrojů“. Formulace [tento produkt] může být nahrazena názvem certifikovaného produktu nebo 

certifikované suroviny obsažené ve výrobku, na který / kterou se známka vztahuje, pomocí 

generátoru známek PEFC. Viz také 7.1.1.1. a 8,3. 

7.1.2.1.4 Pokud produkt neobsahuje PEFC certifikovanou surovinu z recyklovaných zdrojů, 

může být zpráva na známce použita bez slova „recyklováno“. 

 

7.1.2.1.5 Pokud produkt obsahuje pouze lesní surovinu s certifikací PEFC, tj. surovinu 

dodávanou s tvrzením „100% původ PEFC“, může být zpráva se známkou použita se slovy: 

„[Tento produkt] pochází z lesů spravovaných trvale udržitelným způsobem“. 

 

7.1.2.1.6 U projektů certifikovaných PEFC se slova „tento produkt“ nahrazují slovy „lesní 

surovina použitá v tomto projektu je“. Slovo „projekt“ může být nahrazeno typem projektu 

(pavilon, věž atd.). 
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7.1.2.2 Známka „Recyklováno PEFC“ 

7.1.2.2.1 Známka „Recyklováno PEFC“ se použije, pokud produkt obsahuje pouze 

recyklovanou surovinu (viz 3.15, definice recyklované suroviny). Název známky je 

„Recyklováno PEFC“ a zpráva na známce: „[Tento produkt] pochází z recyklovaných zdrojů“. 

Formulace [tento produkt] může být nahrazena názvem certifikovaného produktu nebo 

certifikované suroviny obsaženého / obsažené ve výrobku, na který / kterou se známka 

vztahuje, pomocí generátoru známek PEFC.  
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Tabulka 2: Přehled možností použití známek PEFC na výrobku 
 

 

  Název známky  Certifikováno PEFC  Recyklováno PEFC 

Požadavky na používání Minimální obsah PEFC 
certifikované suroviny 70% a obsah 
recyklované suroviny menší než 
100% 

100% obsah recyklované suroviny 

Obecné informace na 
známkách 

„[Tento produkt] pochází z lesů 
spravovaných trvale udržitelným 
způsobem, z recyklovaných a 
kontrolovaných zdrojů.“ 

 

„Tento produkt“ se nahrazuje 
názvem certifikovaného produktu 
nebo certifikované suroviny, není-li 
jasné, na co se označení vztahuje. 

 

Pokud produkt neobsahuje 
recyklovanou surovinu, může být 
zpráva na známce použita bez 
slova „recyklováno“. 

 

Pokud produkt obsahuje pouze 
PEFC certifikovanou lesní 
surovinu, může být zpráva na 
známce použita bez 
„recyklovaných a kontrolovaných 
zdrojů“. 

„[Tento produkt] pochází z 
recyklovaných zdrojů.“ 

 

„Tento produkt“ se nahrazuje 
názvem certifikovaného produktu 
nebo certifikované suroviny, není-li 
jasné, na co se označení vztahuje. 

7.1.3 Iniciály PEFC 

7.1.3.1 Iniciály PEFC mohou být použity přímo na výrobku, kdykoli výrobek obsahuje 

minimálně 70% PEFC certifikované suroviny. 

Příklad 1: Tento produkt byl vyroben z dřeva certifikovaného PEFC (PEFC / XX-XX-XXX) 

Příklad 2: Tento časopis byl vytištěn na PEFC certifikovaném papíře (PEFC / XX-XX-XXX) 
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7.1.3.2 Licenční číslo ochranné známky PEFC organizace se vždy použije s iniciálami PEFC, 

kdykoli produkt nemá známku PEFC s licenčním číslem na stejném produktu. 

7.1.3.3 Certifikovaný produkt nebo certifikovaná surovina obsažený / obsažená ve výrobku, na 

který / kterou se iniciály PEFC vztahují, musí být jasně identifikován / identifikována. Pokud 

není jasné, na který produkt se iniciály PEFC vztahují, musí být produkt specifikován. Viz 

požadavek 7.1.1.1. 

7.1.3.4 Jakékoli použití iniciálů PEFC na produktu, které se liší od výše uvedeného, musí 

schválit Rada PEFC. 

Poznámka: Souhlas Rady PEFC mohou organizace získat přes PEFC autorizovaný orgán, který licenci 

vydal. 

7.1.3.5 Požadavky uvedené v tomto oddíle se nevztahují na použití iniciál PEFC za účelem 

předávání prohlášení o certifikaci spotřebitelského řetězce u certifikovaných organizací, jak je 

popsáno v souladu se standardem spotřebitelského řetězce PEFC, PEFC ST 2002. 

7.2. Technické požadavky na používání ochranných značek PEFC mimo 

produkt 

7.2.1 Známka PEFC mimo produkt 

7.2.1.1  Propagační známka PEFC je: 

 

7.2.1.2 Obecná zpráva, která bude doprovázet propagační známku PEFC, je: „Podporujeme 

trvale udržitelné lesní hospodářství“. 

7.2.1.3 Další zprávy pro propagační účely jsou uvedeny v příloze A tohoto standardu. 

7.2.1.4 Zprávy mimo produkt mohou být použity pro propagační účely bez známky PEFC za 

stejných podmínek jako známka. V těchto případech a kdykoli se známka PEFC nepoužívá v 

blízkosti zprávy, umístí se vedle zprávy licenční číslo ochranné známky PEFC. 

7.2.1.5 Organizace vlastnící PEFC certifikát trvale udržitelného hospodaření v lesích nebo 

certifikát spotřebitelského řetězce PEFC (uživatel ochranné známky PEFC skupiny B a C), 

mohou propagační známku PEFC použít na: 

a) Hlavičkový papír, katalogy nebo jakýkoli jiný propagační materiál, pokud neexistují 

pochybnosti o tom, co je certifikováno. Viz také 7.2.1.6. 
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b) Faktury nebo dodací dokumenty. Výrobky dodávané s prohlášením PEFC musí být 

jasně identifikovány. 

7.2.1.6 Známka PEFC může být použita pro propagační účely na nekomerční výrobky. Musí 

být jasné, na co známka PEFC na nekomerčních výrobcích odkazuje. Na známce musí být 

zahrnuta propagační zpráva. 

Poznámka: Použití známky PEFC necertifikovanými maloobchodníky na soupisech, brožurách nebo 

seznamech produktů se řídí bodem 6.3.4.4. 

7.2.2 Iniciály PEFC 

7.2.2.1 Použití iniciálů PEFC mimo produkt je povoleno za stejných podmínek a požadavků 

jako propagační známka PEFC. Musí být vždy přesné a musí odkazovat na PEFC ve 

správných termínech. 

8. Grafické požadavky na značky PEFC 

8.1. Prvky značky PEFC 

 

8.1.1 Logo PEFC (A) 

8.1.1.1 Logo PEFC se skládá ze dvou stromů obklopených šipkou a pod ním umístěnými 

iniciály „PEFC“. 

8.1.2 Licenční číslo ochranné známky PEFC (B) 

8.1.2.1 K identifikaci organizace používající ochranné známky PEFC se použije logo PEFC 

spolu s PEFC licenčním číslem organizace. Viz požadavek 6.2.1. 

8.1.3 Název známky (C) 

8.1.3.1 Název známky vyjadřuje význam loga. 

8.1.3.2 Oficiální názvy známek PEFC jsou v angličtině. Překlady se získávají z generátoru 

známek PEFC. 

8.1.3.3 Známka PEFC může obsahovat název známky ve více než jednom jazyce. Generátor 

známek PEFC poskytuje různé možnosti. 
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8.1.4 Informace na známce (D) 

8.1.4.1 Zpráva na známce komunikuje význam loga. 

8.1.4.2 Oficiální zprávy na známkách PEFC jsou v angličtině. Překlady oficiálních zpráv do 

jiných jazyků se získávají z generátoru známek PEFC. 

8.1.4.3 Známka PEFC může obsahovat zprávu ve více než jednom jazyce. Generátor známek 

PEFC poskytuje různé možnosti. 

8.1.5 Webová stránka PEFC (E) 

8.1.5.1 Internetovou stránku Rady PEFC www.pefc.org lze nahradit webovou stránkou PEFC 

autorizovaného orgánu. 

8.1.6 Rámeček známky PEFC (F) 

8.1.6.1 Při používání rámečku musí rámeček vždy respektovat proporce a rozměry různých 

prvků známky. 

8.2. Grafické specifikace 

8.2.1 Barvy 

8.2.1.1 Známky PEFC mohou být použity ve třech barvách: zelená, černá a bílá a vždy s 

jedním a Skontrastním barevným pozadím. 

8.2.1.2 Známka PEFC v zelené barvě musí mít rámeček ve stejné zelené barvě s názvem 

známy, zprávou a webovou stránkou PEFC v černé barvě. U barev černé a bílé se všechny 

prvky označení PEFC objevují ve stejné barvě. Název známky PEFC pro tyto tři známky musí 

být tučným písmem. 

Poznámka: Pro účely popisu grafických specifikací se používá zelená známka „Certifikováno PEFC“ s 

rámečkem. Stejné zásady platí pro všechny ostatní známky. 

 

8.2.2  
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Orientace známky 

8.2.2.1 Známku PEFC lze použít v orientaci na výšku nebo na šířku.  

Na šířku Na výšku 

8.2.3 Rozměry 

8.2.3.1 Poměr mezi výškou a šířkou musí být vždy zachován. Rovněž musí být respektovány 

proporce mezi různými prvky známky PEFC. 

8.2.4 Minimální velikost 

8.2.4.1 Minimální velikost známky PEFC musí být: 
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8.2.5 Umístění 

8.2.5.1 Známka PEFC musí být obklopena volným prostorem, aby bylo zajištěno, že zůstane 

přehledná a snadno rozpoznatelná. Minimální velikost volného prostoru odpovídá výšce 

písmene „P“ loga PEFC použitého na známce. 

 

8.3. Volitelné použití známky 

8.3.1 Ze známek PEFC mohou být případně vynechány následující prvky: 

Tabulka 3: Volitelné prvky známek PEFC 

 Známka „Certifikováno 

PEFC“ 

Známka „Recyklováno 

PEFC“ 

Známka PEFC 
mimo produkt 

Logo PEFC Ne Ne Ne 

Název známky Ano Ne N/A 

Informace na známce Ano* Ano* Ano* 

Webová stránka PEFC Ano Ano Ano 

Rámeček Ano Ano Ano 

* Používání musí vždy splňovat požadavek 7.1.1.1. Viz také požadavky 8.3.2 a 8.3.3. 

8.3.2 Při použití známek PEFC bez zprávy může známka obsahovat název produktu, jako v 

příkladu níže. 

 

8.3.3 Pokud není jasné, na co známka PEFC odkazuje (viz požadavek 7.1.1), může být zpráva 

na známce nahrazena názvem produktu. 
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8.3.4 Známku PEFC lze použít bez propagační zprávy, kdykoli je zřejmé z kontextu, ve kterém 

se známka objevuje, co PEFC znamená. 

8.3.5 Pokud design neumožňuje použití běžných známek PEFC, může být známka PEFC 

volitelně použita následovně s předchozím souhlasem PEFC autorizovaného orgánu, který 

vydal licenci. Při použití na produktu musí být produkt nebo surovina, na který / kterou známka 

PEFC odkazuje, jasný. Pokud se používá pro propagační účely, musí být jasné, co PEFC 

znamená. 

a) S logem PEFC a licenčním číslem ochranné známky a umístěnými vedle sebe. 

Minimální velikost tohoto formátu známky PEFC musí zajistit, aby bylo číslo licence 

čitelné. 

 

b) S logem PEFC a iniciálami PEFC a licenčním číslem ochranné známky pod iniciálami 

PEFC. Minimální velikost tohoto formátu známky PEFC musí zajistit, že iniciály a 

licenční číslo PEFC jsou čitelné. 

 

8.4. Modifikace 

8.4.1 Známky PEFC získané z generátoru známek PEFC se nesmí měnit ani přetvářet. 

8.4.2 Použití známky PEFC v nestandardních barvách nebo jakékoli jiné úpravě vyžaduje 

předchozí souhlas Rady PEFC. 

Poznámka: Souhlas Rady PEFC mohou organizace získat přes PEFC autorizovaný orgán, který licenci 

vydal. 
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Příloha 1 (normativní):  

Alternativní propagační zprávy na známce PEFC 

Tabulka 4: Alternativní propagační zprávy na známce PEFC 

Skupina uživatelů 
ochranných 

známek 

Zpráva na známce 

Skupina B "- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Název společnosti] je držitelem PEFC certifikátu trvale udržitelného lesního 
hospodářství. 
- [Název společnosti] spravuje tento les podle požadavků certifikace PEFC. 
- Naše lesní hospodářství je certifikováno systémem PEFC." 

Skupina C "- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Název společnosti] je držitelem PEFC certifikátu spotřebitelského řetězce. 
- [Název společnosti] nabízí PEFC certifikované produkty. 
- Používáním PEFC certifikovaného dřeva, [my / název společnosti] podporuje 
trvale udržitelné hospodaření v lesích po celém světě. 
- Používáním PEFC certifikovaného/certifikovaných [dřevo / papír / obaly] [my / 
název společnosti] podporuje/me trvale udržitelné hospodaření v lesích po 
celém světě. 
- Logo PEFC na našich výrobcích zajišťuje, že naše [dřevo / papír / obaly] 
pochází/pocházejí z lesů spravovaných trvale udržitelným způsobem a z 
recyklovaných a kontrolovaných zdrojů. Každý nákup produktu označeného 
logem PEFC znamená rozdíl pro lesy a lesní komunity po celém světě." 

Skupina D: 
certifikační orgány 

"- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Certifikační orgán] je akreditován/a pro PEFC certifikaci trvale udržitelného 
hospodaření v lesích. 
- [Certifikační orgán] je akreditován/a pro PEFC certifikaci spotřebitelského 
řetězce. 
- [Certifikační orgán] je akreditován/a pro PEFC certifikaci trvale udržitelného 
hospodaření v lesích a PEFC certifikaci spotřebitelského řetězce." 

Skupina D: 
akreditační orgány 

"- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Název akreditačního orgánu] poskytuje akreditaci pro PEFC certifikaci trvale 
udržitelného hospodaření v lesích. 
- [Název akreditačního orgánu] poskytuje akreditaci pro PEFC certifikaci 
spotřebitelského řetězce. 
- [Název akreditačního orgánu] poskytuje akreditaci pro PEFC certifikaci trvale 
udržitelného hospodaření v lesích a PEFC certifikaci spotřebitelského řetězce." 

Skupina D: 

necertifikované 

organizace 

nakupující hotové 

výrobky s certifikací 

PEFC 

"- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Název společnosti] nabízí PEFC certifikované produkty. 
- Používáním PEFC certifikovaného dřeva [my / název společnosti] celosvětově 
podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- Nákupem PEFC certifikovaného/certifikovaných [dřevo / papír / obal], [my / 
název společnosti] podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích po celém 
světě. 
- Logo PEFC na našich produktech zajišťuje, že naše/náš [dřevo / papír / obal] 
pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, z 
recyklovaných a kontrolovaných zdrojů. 
- Každý nákup produktu označeného logem PEFC znamená rozdíl pro lesy a 
lesní komunity po celém světě." 
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Skupina D: 

mezinárodní členské 

organizace PEFC 

"- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- [Název společnosti] je členem certifikačního systému PEFC. 
- Používáním PEFC certifikovaného dřeva [my / název společnosti] celosvětově 
podporuje/podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
- Nákupem PEFC certifikovaného/certifikovaných [dřevo / papír / obal], [my / 
název společnosti] podporuje/podporujeme trvale udržitelné hospodaření v 
lesích po celeém světě. 
- Logo PEFC na našich produktech zajišťuje, že náš/naše [dřevo / papír / obal] 
pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, z 
recyklovaných a kontrolovaných zdrojů. - Každý nákup produktu označeného 
logem PEFC znamená rozdíl pro lesy a lesní komunity po celém světě." 

Skupina D: jakékoli 
jiné organizace 
patřící do skupiny D, 
které nejsou uvedeny 
výše 

- Podporujeme trvale udržitelné hospodaření v lesích. 

Poznámka 1: Organizace patřící do více než jedné skupiny mohou používat zprávy pro jakoukoli 

skupinu uživatelů, ke které patří (například mezinárodní členové, kteří jsou také certifikovanými 

společnostmi, mohou používat zprávy popsané pro skupinu D: členské organizace, nebo skupinu C: 

certifikované společnosti). 

Poznámka 2: Znění mezi [] se nahrazuje odpovídající možností. Pokud například organizace nakupuje 

PEFC certifikované dřevo, bude na známce uvedeno: „Logo PEFC na našich produktech zajišťuje, že 

naše/náš [dřevo / papír / obal] pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, z 

recyklovaných a kontrolovaných zdrojů“. 
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Příloha 2 (informativní):  

Příklady nesprávného použití značky PEFC 

  

Neměňte písmo prvků známky Neměňte žádným způsobem proporce prvků známky 

  

Neměňte barvu žádného z prvků známky PEFC 
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Známky PEFC žádným způsobem neroztahujte ani nekomprimujte 

 

Nepoužívejte známky PEFC s jinými zprávami, prohlášeními nebo známkami, které mohou 

být nepochopeny nebo zavádějící, pokud jde o PEFC 

  

Respektujte vzdálenost mezi prvky známky PEFC 

 

Nepřemísťujte ani neodstraňujte prvky, které nesmí být odstraněny 
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Nepoužívejte propagační známku na produktu Nepoužívejte rozmazané známky PEFC 

 

Respektujte minimální množství volného prostoru (odpovídá výšce písmene „P“ v logu) 

mezi známkou PEFC a dalšími známkami a prvky kolem známky PEFC 

 

Nepoužívejte známky PEFC se značkou „TM“ 

 


