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1. Predmet
Tento dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií na používanie loga PEFC za účelom
zabezpečenia požiadaviek na používanie loga PEFC v súlade s požiadavkami
medzinárodného štandardu PEFC pre používanie loga PEFC.

2. Normatívne odkazy
PEFC ST 2001:2008, Second Edition PEFC Logo Usage Rules - Requirements
SFCS 1007:2009, Vydanie 2 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike

3. Termíny a definície
3.1 Akreditovaný certifikát
Certifikát vydaný certifikačným orgánom v rozsahu jeho akreditácie, ktorý obsahuje symbol
príslušného akreditačného orgánu.

3.2 PEFC uznaný certifikát
je:
a)

platný akreditovaný certifikát obhospodarovania lesov vydaný PEFC notifikovaným
certifikačným orgánom podľa schémy obhospodarovania lesov uznanej Radou PEFC,

b)

platný akreditovaný certifikát spotrebiteľského reťazca vydaný PEFC notifikovaným
certifikačným orgánom podľa medzinárodného štandardu spotrebiteľského reťazca
PEFC spolu s definíciou pôvodu, alebo

c)

platný akreditovaný certifikát spotrebiteľského reťazca vydaný PEFC notifikovaným
certifikačným orgánom podľa špecifickej schémy spotrebiteľského reťazca uznanej
Radou PEFC.

Poznámka: PEFC uznané lesné certifikačné schémy a štandardy spotrebiteľského reťazca sú
uvedené na stránke Rady PEFC, www.pefc.org.

4. Logo PEFC
Logo PEFC je registrovanou obchodnou značkou, ktorej vlastníkom je Rada PEFC.
Iniciály „PEFC“ sú chránené autorským právom a sú registrované. Použitie loga PEFC na
území Slovenskej republiky je možné iba na základe platnej licenčnej zmluvy uzatvorenej
s PEFC Slovensko (ďalej PEFC SK) alebo priamo Radou PEFC pri dodržaní všetkých
podmienok pre použitie loga (licenčná zmluva, pravidlá pre používanie loga PEFC).
Neautorizované použitie predmetu chráneného autorskými právami je zakázané a môže byť
predmetom súdneho sporu.

5. Správa loga PEFC
Pod správou loga sa rozumie vydávanie licencií pre použitie loga, odnímanie licencií,
kontrola dodržiavania podmienok pre používanie loga PEFC a vedenie registra vydaných
licencií pre použitie loga PEFC.
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Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „PEFC“ a loga
PEFC je Rada PEFC.
Správcom loga PEFC v Slovenskej republike je PEFC Slovensko, člen PEFC. PEFC SK je
autorizované k správe loga PEFC licenčnou zmluvou s Radou PEFC.

6. Podmienky pre vydávanie licencií
6.1 Všeobecné podmienky
Subjekt, ktorý sa uchádza o licenciu musí
a) byť fyzická alebo právnická osoba,
b) súhlasiť s podmienkami zberu informácií Radou PEFC a zverejnenia identifikačných
a ostatných údajov a informácií definovaných Radou PEFC.

6.2 Špeciálne podmienky
Užívateľská skupina B: Vlastníci a užívatelia lesov musia
a) byť držiteľom PEFC uznaného certifikátu obhospodarovania lesov alebo osvedčenia
o účasti na certifikácii lesov,
b) podpísať zmluvu o používaní loga PEFC (príloha 1)
Užívateľská skupina C: Priemysel založený na báze lesa musí
a) byť držiteľmi PEFC uznaného certifikátu spotrebiteľského reťazca alebo osvedčenia o
účasti vo viacmiestnej certifikácii,
b) podpísať zmluvu o používaní loga PEFC (príloha 1)
Užívateľská skupina D: Ostatní užívatelia musia
a) definovať dôvod použitia loga PEFC, ktorý nie je v rozpore s cieľmi Rady PEFC
b) podpísať zmluvu o používaní loga PEFC (príloha 1)

7. Postup vydávania licencií
a)

Žiadateľ o používanie loga PEFC (ďalej len žiadateľ) musí zaslať na adresu sekretariátu
PEFC SK vyplnenú „Žiadosť o vydanie loga PEFC“ (ďalej len žiadosť). Žiadosť je
uvedená v prílohe 2. Súčasťou žiadosti sú:
1) základné informácie o žiadateľovi,
2) overená kópia PEFC uznaného certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov alebo osvedčenia o účasti v regionálnej certifikácii lesov alebo certifikát
spotrebiteľského reťazca alebo dokument potvrdzujúci účasť na viacmiestnej
certifikácii spotrebiteľského reťazca,
3) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo jeho kópia prípadne jeho
ekvivalent pre užívateľskú skupinu C,
4) výpis registra obhospodarovateľov lesov príslušného okresného úradu alebo jeho
ekvivalent pre užívateľskú skupinu B,
5) prehlásenie o znalosti podmienok pre použitie loga a súhlas so zverejnením
identifikačných údajov užívateľa loga PEFC,
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Požiadavka podľa bodu 2) sa nevyžaduje u užívateľskej skupiny D – ostatní užívatelia.
Požiadavka podľa bodu 3) sa nevyžaduje u fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľským
subjektom.
b)

Sekretariát PEFC SK posúdi žiadosť podľa nasledujúcich podmienok a predloží žiadosť
na schválenie predsedovi PEFC SK.
Sekretariát PEFC SK: 1.) posudzuje úplnosť žiadosti a správnosť údajov,
2.) overuje platnosť certifikátu trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov alebo spotrebiteľského reťazca.
Podmienka 2.) sa neuplatňuje u užívateľskej skupiny D.
Po splnení podmienok vypracuje sekretariát PEFC SK návrh zmluvy.

c)

Po podpísaní zmluvy o používaní loga PEFC zašle sekretariát PEFC SK žiadateľovi dva
exempláre podpísanej zmluvy. Zmluvu podpisuje predseda PEFC SK prípadne iná
oprávnená osoba poverená Radou PEFC SK.

d)

Licenčná zmluva nadobúda účinnosť dňom pripísania zmluvy oboma zmluvnými
stranami.

e)

PEFC SK po podpise zmluvy pridelí užívateľovi loga PEFC registračné číslo loga PEFC
a umožní užívateľovi prístup k online „Generátoru značky PEFC“ a „Sade nástrojov pre
používanie loga PEFC“.

f)

V prípade zamietnutia žiadosti je možné podať odvolanie na rozhodcovskú komisiu
PEFC SK.
Postup vydávania licencií
Žiadateľ predloží kompletnú žiadosť
a požadované dokumenty sekretariátu
PEFC SK
Sekretariát PEFC SK posúdi žiadosť
O vydaní rozhoduje predseda PEFC SK
prípadne iná oprávnená osoba poverená
Radou PEFC SK
kladné

Predseda PEFC SK podpíše zmluvu o
používaní loga PEFC a sekretariát PEFC
SK zašle podpísanú zmluvu žiadateľovi

záporné

Žiadateľ môže požiadať rozhodcovskú
komisiu PEFC SK o prehodnotenie
rozhodnutia predsedu PEFC SK.
Rozhodnutie rozhodcovskej komisie
PEFC SK je konečné.
kladné

Žiadateľ podpíše zmluvu a zašle
sekretariátu PEFC SK

Sekretariát PEFC SK pridelí užívateľovi
loga PEFC registračné číslo loga PEFC
a umožní prístup k online „Generátoru
značky PEFC“ a „Sade nástrojov pre
používanie loga PEFC“
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8. Príspevky za používanie loga PEFC
PEFC SK postupuje právo na používanie loga PEFC užívateľským skupinám B a C
bezplatne. Výška príspevku za používanie loga užívateľmi skupiny D je dobrovoľná (Príloha
3).

9. Platnosť licencií pre používanie loga PEFC
PEFC SK vydáva licenciu pre jednotlivé skupiny užívateľov na nasledovné časové obdobia:
Skupina užívateľov B:

na dobu platnosti PEFC
obhospodarovania lesov

certifikátu

trvalo

udržateľného

Skupina užívateľov C:

na dobu platnosti PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca

Skupina užívateľov D:

na dobu platnosti zmluvy, ale nie viac ako na 5 rokov.
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