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Predhovor 

PEFC (Program pre vzájomné uznávanie certifikácie lesov) je celosvetová organizácia, ktorá 
podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov prostredníctvom certifikácie lesov a označovania 
lesných produktov. Produkty s PEFC vyhláseniami alebo značkami poskytujú dôveru, že surovina 
pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. 

Tento dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok 
v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC ST 2001 pre ochranné známky PEFC 
a PEFC ST 2002 pre spotrebiteľský reťazec. 

Držitelia licencií skupiny B a D musia do 14. augusta 2022 podpísať nové zmluvy o používaní PEFC 
ochranných známok, ktoré nahradia ich súčasné zmluvy o používaní loga PEFC, aby boli v súlade 
s týmto dokumentom a príslušnými vyššie uvedenými normami. Držitelia certifikátov spotrebiteľského 
reťazca musia do 14. augusta 2023 podpísať nové zmluvy o používaní PEFC ochranných známok, 
akonáhle budú certifikovaní podľa verzie PEFC ST 2002, Spotrebiteľský reťazec a PEFC ST 2001, 
Pravidlá pre PEFC ochranné známky. 
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Úvod 

PEFC ochranné známky poskytujú informácie o pôvode lesných produktov z trvalo udržateľne 
obhospodarovaných lesov, recyklovaných a iných nekontroverzných zdrojov. Informácie o ochranných 
známkach umožňujú nakupujúcim a potenciálnym nakupujúcim vybrať si produkty na základe 
environmentálnych, ako aj iných hľadísk. 

PEFC ochranné známky sa môžu používať iba na základe oprávnenia na používanie PEFC 
ochranných známok, ktoré vydáva Rada PEFC alebo PEFC autorizovaný orgán. 

1 Predmet 

Tento dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok 
v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu PEFC ST 2001 pre ochranné známky PEFC 
a PEFC ST 2002 pre spotrebiteľský reťazec. 

Tento dokument vychádza z PEFC ST 2001 a PEFC GD 1004. 

PEFC Slovensko vydáva licencie iba organizáciám sídliacim v Slovenskej republike. 

2 Normatívne odkazy 

PEFC ST 2001, Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky (TD SFCS 1007) 

PEFC GD 1004, Administrácia schémy PEFC 

3 Termíny a definície 

3.1 Akreditovaný certifikát 

Certifikát vydaný certifikačným orgánom v rozsahu jeho akreditácie, ktorý obsahuje symbol 
príslušného akreditačného orgánu. 

 

3.2 Licencia na používanie PEFC ochranných známok 

Licencia na používanie PEFC ochranných známok umožňuje držiteľovi licencie používať PEFC 
ochranné známky v súlade s PEFC ST 2001, Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky 
a zmluvy na používanie PEFC ochranných známok. 

 

3.3 Maloobchodník a majitelia značiek 

Subjekty, ktoré nakupujú PEFC certifikované konečné výrobky od PEFC certifikovaných spoločností 
a predávajú ich spotrebiteľom. 

 

3.4 PEFC autorizovaný orgán 

Autorizovaný orgán je subjekt, ktorý má povolenie od Rady PEFC vydávať PEFC licencie na ochranné 
známky a notifikovať certifikačné orgány v mene Rady PEFC. Zvyčajne sú autorizované orgány 
národné riadiace orgány PEFC. Národným riadiacim orgánom Slovenského systému certifikácie lesov 
je PEFC Slovensko. 

 



 

ND SFCS 001 – Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok 6 

3.5 PEFC ochranné známky 

PEFC ochranné známky sú symboly, ktoré reprezentujú vizuálnu identitu PEFC. Sú registrované 
a patria Rade PEFC. Sú dva druhy PEFC ochranných známok: 

a) Iniciály „PEFC“, a 

b) PEFC logo. To sa skladá z dvoch stromov obklopených šípkou. PEFC logo musí byť vždy 
použité ako súčasť PEFC značiek.  

 

 

3.6 PEFC uznaný certifikát: 

a) Platný akreditovaný certifikát obhospodarovania lesov vydaný PEFC notifikovaným 
certifikačným orgánom podľa PEFC uznaného systému alebo dokumentu obhospodarovania 
lesov. 

b) Platný akreditovaný certifikát spotrebiteľského reťazca vydaný PEFC notifikovaným 
certifikačným orgánom podľa tohto dokumentu alebo iného PEFC uznaného štandardu 
spotrebiteľského reťazca. 

Poznámka 1: PEFC uznané lesné certifikačné systémy a štandardy spotrebiteľského reťazca sú uvedené na 
PEFC web stránke. 

Poznámka 2: V prípade skupinového alebo viacmiestneho certifikátu, ktorý potvrdzuje v samostatnom 
dokumente, ako je príloha certifikátu alebo sub-certifikát, že certifikát sa vzťahuje na pracovisko alebo účastníka 
skupiny, sa takýto samostatný dokument spolu s certifikátom považujú za pracovisko alebo účastníka PEFC 
uznaného certifikátu. 

 

3.7 Používanie mimo výrobkov 

Používanie PEFC ochranných známok, s výnimkou použitia na výrobkoch, ktoré sa nevzťahuje na 
konkrétny výrobok alebo pôvod suroviny z PEFC certifikovaných lesov.  

 

3.8 Používanie na výrobkoch 

Používanie PEFC ochranných známok vo vzťahu k PEFC certifikovanej surovine alebo výrobkom, 
ktoré kupujúci alebo verejnosť vníma alebo chápe ako odkaz na PEFC certifikovanú surovinu. 
Používanie na výrobkoch môže byť priame (ak sú PEFC ochranné známky umiestnené na hmotných 
produktoch), alebo nepriame (ochranné známky sa vzťahujú k hmotným produktom, aj keď nie sú 
priamo na produkte umiestnené). 

 

3.9 Zmluva na používanie PEFC ochranných známok 

Zmluva na používanie PEFC ochranných známok je dohoda medzi organizáciou, ktorá sa uchádza 
o používanie ochranných známok a PEFC autorizovaným orgánom, ktorý vydáva licenciu na 
používanie. 
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4 Podmienky pre vydávanie licencií 

4.1 Všeobecné podmienky 

Subjekt, ktorý sa uchádza o licenciu musí 

a) byť právny subjekt alebo obhospodarovateľ lesa zapísaný do evidencie lesných pozemkov 

b) súhlasiť s podmienkami zberu informácií Radou PEFC a zverejnenia identifikačných a ostatných 

údajov a informácií definovaných Radou PEFC 

Používanie PEFC ochranných známok je spravidla bezplatné. Príspevok za používanie PEFC 

ochranných známok je dobrovoľný. 

4.2 Špeciálne podmienky 

Užívateľská skupina B: Vlastníci a užívatelia lesov certifikovaní podľa štandardu trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov Slovenského systému certifikácie lesov musia: 

a) byť držiteľom PEFC uznaného certifikátu obhospodarovania lesov alebo osvedčenia o účasti na 

certifikácii lesov 

b) podpísať zmluvu o používaní PEFC ochranných známok s PEFC Slovensko (príloha 1) 

Užívateľská skupina C: Organizácie certifikované podľa medzinárodného štandardu PEFC pre 
spotrebiteľský reťazec musia: 

a) byť držiteľmi PEFC uznaného certifikátu spotrebiteľského reťazca alebo osvedčenia o účasti vo 

viacmiestnej certifikácii 

b) podpísať zmluvu o používaní PEFC ochranných známok s PEFC Slovensko (príloha 2) 

Držiteľ viacmiestneho certifikátu pre organizácie pracujúce na základe zmluvných licencií alebo 
spoločnosti s viacerými pracoviskami, pričom sú pracoviská prepojené prostredníctvom spoločného 
vlastníctva, riadiacich alebo iných organizačných väzieb môže požiadať o multilicenciu na používanie 
PEFC ochranných známok a podpísať zmluvu o používaní PEFC ochranných známok s PEFC 
Slovensko (príloha 3), ktorá sa bude vzťahovať na celý rozsah viacmiestneho certifikátu alebo jeho 
časť za predpokladu, že: 

a) ústredie a pracoviská sú súčasťou jedného právneho subjektu, alebo 

b) ústredie a pracoviská sú súčasťou jednej organizácie so spoločným riadením a organizačnou 

štruktúrou 

Nezávislé právne subjekty, ktoré sú súčasťou viacmiestneho certifikátu spotrebiteľského reťazca pre 
skupinu výrobcov musia žiadať o individuálne licencie na používanie ochranných známok. 

Užívateľská skupina D: Ostatní užívatelia (okrem maloobchodníkov a majiteľov značiek) musia: 

a) byť organizáciami alebo inými subjektami, ktoré nespadajú do užívateľskej skupiny B alebo C 

b) byť organizáciami, ako sú obchodné a priemyselné združenia, výskumné a vzdelávacie 

inštitúcie, certifikačné orgány, akreditačné orgány, vládne organizácie, mimovládne organizácie 

atď. Skupina D zahŕňa aj organizácie v rámci lesníckych a drevárskych dodávateľských 

reťazcov, ktorých sa certifikácia spotrebiteľského reťazca netýka, pretože sú konečnými 

užívateľmi produktov z lesa a drevín alebo predávajú výrobky s vyhláseniami alebo značkami, 

ktoré na výrobok umiestnili ich dodávatelia. 

c) podpísať zmluvu o používaní PEFC ochranných známok s PEFC Slovensko (príloha 4) 



 

ND SFCS 001 – Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok 8 

Užívateľská skupina D: Ostatní užívatelia (maloobchodníci a majitelia značiek) musia: 

a) identifikovať účel použitia PEFC ochranných známok, ktorý nie je v rozpore s cieľmi a dobrým 

menom Rady PEFC 

b) podpísať zmluvu o používaní PEFC ochranných známok s PEFC Slovensko (príloha 5) 

5 Geografická pôsobnosť 

PEFC Slovensko je zodpovedné za vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok na 

území Slovenskej republiky. 

6 Postup spracovania údajov 

6.1. Za účelom vydania licencie na používanie PEFC ochranných známok môže PEFC Slovensko 

zhromažďovať niektoré osobné údaje o používateľoch ochranných známok. Zhromaždené osobné 

údaje zahŕňajú: celé meno kontaktnej osoby, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto informácie sú 

potrebné pre normálnu prevádzku certifikačného systému PEFC. Sú verejne prístupné na webových 

stránkach PEFC (webová stránka Rady PEFC a webová stránka PEFC Slovensko) a PEFC ich môže 

zdieľať s tretími stranami iba na účely certifikácie. Tieto údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie 

fungovania certifikačného systému PEFC spotrebiteľmi a tretími stranami, napríklad na vysledovanie 

platnosti licencií na používanie ochranných známok a certifikovaných produktov. 

6.2. Osobné údaje o používateľoch ochranných známok sa uchovávajú verejné po dobu piatich 

rokov po skončení platnosti licencie na používanie ochranných známok. Údaje sa potom uložia do 

internej databázy, aby bolo možné sledovať licencie. Rada PEFC môže na požiadanie poskytnúť 

používateľom ochranných známok informácie o osobných údajoch, ktoré vlastní. Používatelia 

ochranných známok majú kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným údajom alebo na ich 

overenie a na ich zmenu, opravu alebo vymazanie. Ak by si používatelia ochranných známok chceli 

uplatniť niektoré z týchto práv na ochranu údajov, môžu kontaktovať PEFC Slovensko na adrese 

info@pefc.sk. 

6.3. Podpisom zmluvy o používaní ochranných známok PEFC vyjadrujú používatelia ochranných 

známok súhlas s týmto postupom spracovania údajov. V prípade, že si používatelia ochranných 

známok neželajú, aby boli tieto informácie verejne dostupné, licencia na používanie ochranných 

známok PEFC bude zrušená. 

6.4.  Ďalšie informácie o spracovaní údajov PEFC Slovensko sú k dispozícii na sekretariáte PEFC 

Slovensko a webovej stránke www.pefc.sk. 
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7 Postup vydávania licencií 

Postup vydávania licencií znázorňuje schéma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma 1. Postup vydávania licencií 

8 Platnosť licencií 

Licencie sú platné pre nasledovné časové obdobia: 

a) Užívateľská skupina B: Zmluva o používaní PEFC ochranných známok nadobúda platnosť 

podpisom oboch strán. Zostáva v platnosti počas doby platnosti PEFC uznaného certifikátu 

obhospodarovania lesov alebo osvedčenia o účasti na certifikácii lesov za podmienky, že 

používateľ ochranných známok používa PEFC ochranné známky v súlade s požiadavkami 

PEFC ST 2001, Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky v ich platnom znení 

b) Užívateľská skupina C: Zmluva o používaní PEFC ochranných známok nadobúda platnosť 

podpisom oboch strán. Zostáva v platnosti počas doby platnosti PEFC uznaného certifikátu 

spotrebiteľského reťazca alebo osvedčenia o účasti vo viacmiestnej certifikácii za podmienky, 

že používateľ ochranných známok používa PEFC ochranné známky v súlade s požiadavkami 

PEFC ST 2001, Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky v ich platnom znení 

c) Užívateľská skupina D: Zmluva o používaní PEFC ochranných známok nadobúda platnosť 

podpisom oboch strán a jej platnosť je jeden rok. Automaticky sa obnovuje každý rok za 

podmienky, že používateľ ochranných známok si plní svoje povinnosti a používa PEFC 

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 

Žiadateľ môže požiadať rozhodcovskú 
komisiu PEFC SK o prehodnotenie 
rozhodnutia. Rozhodnutie rozhodcovskej 
komisie PEFC SK je konečné. Predseda PEFC SK podpíše so žiadateľom 

zmluvu na používanie PEFC ochranných 
známok 

PEFC SK poskytne žiadateľovi prístup 
k online generátoru značiek PEFC do dvoch 
týždňov od podpísania zmluvy oboma 
stranami 

  kladné 

kladné 

záporné 

Ak sa to vyžaduje, žiadateľ zaplatí poplatok 
za používanie PEFC ochranných známok 
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ochranné známky v súlade s požiadavkami PEFC ST 2001, Pravidlá pre PEFC ochranné 

známky – požiadavky v ich platnom znení 

9 Žiadosť o licenciu na používanie PEFC ochranných známok 

Organizácie požiadajú o licenciu na používanie ochranných známok PEFC priamo na webovej stránke 

generátora značiek PEFC. 

10 Jednorazové použitie PEFC ochranných známok 

Pri používaní PEFC ochranných známok v článkoch v tlači alebo vo vedeckých článkoch nie je 

potrebné použiť licenčné číslo PEFC alebo byť jeho držiteľom. Na iné účely môže PEFC Slovensko 

povoliť jednorazové použitie PEFC ochranných známok PEFC na používanie mimo výrobkov 

používateľom bez individuálneho licenčného čísla (napr. na podujatia) za nasledujúcich podmienok: 

a) táto licencia je obmedzená na jedno určené použitie, 

b) použitie nesmie byť v rozpore s cieľmi a dobrým menom Rady PEFC, 

c) PEFC ochranné známky sa používajú s licenčným číslom Rady PEFC (PEFC / 01-00-01), 

d) informácia „Reprodukované so súhlasom Rady PEFC“ je viditeľne umiestnené spolu s PEFC 

ochrannými známkami. 

Žiadosť o jednorazové použitie sa podáva na webovej stránke generátora značiek PEFC. 

 


