Smlouva o licenčním používaní ochranné známky a loga PEFC
uzavřena mezi

PEFC Česká republika, níže “PEFC ČR”,
(národní řídící orgán PEFC)
se sídlem Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6
IČ: 70943249, DIČ: CZ70943249
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 27 – 960900217/0100
Zastoupena Ing. Stanislavem Slaninou, výkonným ředitelem
a
…………………………..
(dále též jen „uživatel loga“)
…………………………..
…………………………..
IČ: ……………, DIČ: …………………….
Bankovní spojení: ……………….., číslo účtu: ……………………………
Zastoupena ………………………………...

Preambule
Logo PEFC je chráněno autorskými právy a je registrovanou obchodní značkou vlastněnou Radou PEFC.
Iniciály “PEFC” jsou rovněž chráněny autorskými právy a jsou registrované. Neoprávněné použití je
zakázáno a může být předmětem soudního sporu.
Sdružení PEFC ČR je členem Rady PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes“) a je oprávněno poskytovat licenční práva k užívání ochranné známky a loga PEFC subjektům
registrovaným na území České republiky (dále jen licenčním uživatelům loga PEFC), které splní podmínky
této smlouvy.
Licenční uživatelé loga PEFC jsou rozděleni do čtyř kategorií:
Kategorie A: Národní řídící orgán (PEFC ČR).
Kategorie 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.
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Kategorie 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 – C-o-C (Chain of Custody) nebo jsou účastníky
certifikace C-o-C působící na více místech v souladu s CFCS.
Kategorie D: Organizace nebo jiné subjekty ochotné propagovat a podporovat systém PEFC a používat logo
jenom k propagačním a vzdělávacím účelům se souhlasem PEFC ČR.
Uživatel loga dle této smlouvy je zařazen do kategorie uživatelů:
Logo/značka PEFC poskytuje informace, které se vztahují k původu lesních produktů z lesů
obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a z jiných nekontroverzních zdrojů.
ČLÁNEK I
Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je nevýhradní oprávnění k užívání mezinárodní ochranné známky znění PEFC
a loga PEFC.
2) PEFC ČR poskytuje oprávnění dle bodu 1 tohoto článku uživateli loga.

3) Licenční oprávnění dle bodu 1 se poskytuje na dobu určitou, a to na dobu platnosti certifikátu trvale
udržitelného hospodaření v lesích nebo osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů podle CFCS nebo
certifikátu spotřebitelského řetězce lesních produktů (dále jen C-o-C) podle CFCS, ale ne na více než 5 let;
v případě kategorie D na období 5 let ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
4) Tato smlouva je nevýhradní a neomezuje PEFC ČR k poskytování oprávnění dle bodu 1 tohoto článku
jiným subjektům na území České republiky.
ČLÁNEK II
Práva apovinnosti PEFC ČR
1) Na základě uzavřené smlouvy a po úhradě poplatků spojených s vydáním a užíváním loga přidělí PEFC
ČR uživateli loga registrační číslo loga a přístupové údaje k online generátoru loga PEFC, který je dostupný
na http://logo.pefc.cz.
2) PEFC ČR se zavazuje informovat uživatele loga o jakékoliv změně v nařízeních a dokumentaci, která se
týká užívání loga PEFC a která může ovlivnit tuto smlouvu.
3) PEFC ČR se zavazuje informovat uživatele loga o změnách
za užívání loga PEFC ve lhůtě nejméně 3 měsíce před nabytím účinnosti změny.

v sazebníku

poplatků

4) PEFC ČR si vyhrazuje právo vykonat kontrolu používání loga v případě, že obdrží stížnosti od třetích
stran, anebo v případě, pokud má důvod pochybovat o dodržování požadavků vyplývajících z této smlouvy.
ČLÁNEK III
Práva apovinnosti licenčního uživatele loga PEFC
1) Uživatel loga je oprávněn užívat logo PEFC pouze v souladu s Pravidly pro užívání loga PEFC v ČR
společně s registračním číslem, které vydalo PEFC ČR a které umožňuje identifikaci uživatele loga. Výše
uvedená pravidla jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy a jsou založena na požadavcích uvedených
v současném znění dokumentu Rady PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules – requirements.
2) Uživatel loga skupiny C je povinen zabezpečit pravidelné prověřování plnění této smlouvy certifikačním
orgánem, který vydal certifikát C-o-C. Certifikační orgán je oprávněn informovat PEFC ČR o porušování
této smlouvy i bez vědomí nebo souhlasu uživatele loga.
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3) Uživatel loga skupiny C se zavazuje, že předá PEFC ČR jednou ročně (vždy po provedeném auditu
C-o-C) zprávu o použití loga PEFC na výrobcích, v členění například podle jednotlivých výrobků, kategorie
výrobků, výrobní jednotky nebo podobně. Tato zpráva musí být co nejpřesnější, v míře, kterou umožňuje
systém spotřebitelského řetězce, který uživatel loga používá.
4) Uživatel loga je povinen informovat PEFC ČR okamžitě a pravdivě o jakékoliv změně svých
identifikačních údajů a svého certifikačního statutu. Změna certifikačního statutu se týká uživatele loga
ze skupiny B a C.
5) Uživatel loga souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů a informací o certifikovaném statutu
a předávání těchto dat Radě PEFC jako majiteli ochranné známky a loga PEFC.
ČLÁNEK IV
Ukončení a pozastavení platnosti licenční smlouvy
1) PEFC ČR může s okamžitou platností ukončit platnost této smlouvy v případě:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pokud dojde k porušení ustanovení této smlouvy uživatelem,
ukončení platnosti regionálního certifikátu TUH pro uživatele,
ukončení platnosti osvědčení uživatele o účasti v regionální certifikaci lesů,
ukončení platnosti certifikátu C-o-C uživateli,
ukončení účasti v certifikaci C-o-C na více místech uživatelem,
neuhrazení poplatků podle článku V do 30 dní ode dne splatnosti faktury.

2) PEFC ČR může s okamžitou platností pozastavit účinnost této smlouvy na dobu určitou v případě:
a)
b)
c)
d)
e)

prokazatelného podezření z porušování ustanovení této smlouvy uživatelem,
pozastavení platnosti regionálního certifikátu TUH pro uživatele,
pozastavení platnosti osvědčení uživatele o účasti v regionální certifikaci lesů,
pozastavení platnosti certifikátu C-o-C uživateli,
pozastavení účasti uživatele v certifikaci C-o-C na více místech.

3) Pod pojmy certifikát, osvědčení nebo účast v certifikaci na více místech se podle bodu 1 písmena b) až e)
a bodu 2 písmena b) až e) rozumějí certifikát, osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů nebo a účast
v certifikaci C-o-C na více místech definované v technických dokumentech Českého systému certifikace
lesů.
4) PEFC ČR může s okamžitou platností ukončit smlouvu z důvodu ukončení platnosti smlouvy s Radou
PEFC.
5) Na náhradu vzniklé škody z důvodu ukončení nebo pozastavení platnosti této smlouvy
dle bodů 1 a 2 a 4 nevzniká právní nárok.
6) Uživatel loga může předčasně ukončit tuto smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta
začíná plynout dnem doručení výpovědi na sekretariát národního řídícího orgánu PEFC v České republice
(PEFC ČR, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6).
7) Ukončením platnosti smlouvy podle bodů 1, 2, 7 nezaniká právní odpovědnost plynoucí z užívání loga
PEFC před ukončením platnosti smlouvy.
ČLÁNEK V
Platby za používání loga PEFC
1) Výše poplatku za užívání loga PEFC se řídí platným sazebníkem PEFC ČR, který
je přiložen jako příloha 1 této smlouvy.
2) PEFC ČR si vyhrazuje právo provádět změny sazebníku poplatků za užívání loga PEFC. Změny
sazebníku nemají účinnost pro období užívání, za které uživatel poplatek již zaplatil. Uživatel je povinen
zaplatit roční poplatek na základě faktury vydané sdružením PEFC ČR do 30 dnů ode dne doručení
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daňového dokladu. V roce vydání nebo ukončení platnosti loga se fakturuje alikvotní část ročního poplatku
za používání loga PEFC. V roce vydání se tato částka fakturuje při vydání loga.
3) V případě ukončení smlouvy podle článku IV, bod 1, 2, a 6 nevzniká právní nárok
na vrácení alikvotní části poplatku za tu část roku, kdy byla ukončena platnost smlouvy.
ČLÁNEK VI
Sankce za neoprávněné používání loga PEFC
PEFC ČR si vyhrazuje právo vymáhat smluvní pokutu ve výši 1/5 tržní hodnoty výrobků, u kterých došlo
k neoprávněnému užití loga na výrobku, pokud uživatel neprokáže, že k takovémuto použití loga nedošlo
úmyslně, v tomto případě je pokuta limitována částkou 350.000,- Kč.
ČLÁNEK VII
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva
po jednom.

je

vyhotovena

ve

dvou

vyhotoveních,

z

nichž

každá

strana

obdrží

2) Všechny vztahy 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) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu podle článku I, bod 3.

5) Součástí této smlouvy jsou „Pravidla pro používání loga PEFC v ČR“ a „Sazebník poplatků za používání
loga PEFC“.
6) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné shodě ve všech ustanoveních ze své
svobodné vůle, nikoliv v tísni a/nebo za nápadně 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 loga
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