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Článek 1
VŠEOBECNĚ
Těmito pravidly se řídí používání značky „Osvědčeno pro stavbu“. Pravidla stanovují
všeobecné zásady udělování licence k používání této značky a upravují vztahy mezi
vlastníkem této značky, subjekty usilujícími o získání licence pro používání značky a subjekty
zapojenými do procesu jejího vydávání.
Značka „Osvědčeno pro stavbu“ je vlastnictvím Svazu zkušeben pro výstavbu (dále jen SZV)
se sídlem Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař. Značka je registrována a právně chráněna.
Udělování licence k používání značky „Osvědčeno pro stavbu“ je založeno na posouzení
vhodnosti výrobku do stavby v České republice, a to v rámci dobrovolného národního
certifikačního systému. Tento certifikační systém je v souladu s normou ČSN ISO/IEC 17030
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značku shody třetí strany.
Certifikační systém je spravován SZV. V rámci tohoto systému se zpřístupňuje značka
„Osvědčeno pro stavbu“ všem žadatelům, kteří chtějí prokázat splnění a následné dlouhodobé
dodržování shody svých stavebních výrobků s odpovídajícími požadavky na stavební
výrobky, a to v období platnosti certifikátu, resp. licence. Posouzení shody stavebního
výrobku, vystavení certifikátu „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby“ a následný
dohled provádějí akreditované certifikační orgány na výrobky (COV) pověřené SZV k těmto
činnostem. SZV může pověřené COV zmocnit rovněž k vystavování licence k používání
značky „Osvědčeno pro stavbu“. V procesu posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu
využívají pověřené COV akreditované zkušební laboratoře subjektů sdružených ve Svazu
zkušeben pro výstavbu, případně dalších subjektů. Registraci stavebních výrobků,
certifikovaných v tomto certifikační systému provádí SZV.
Článek 2
CÍLE ZNAČKY
Cílem značky „Osvědčeno pro stavbu“ je především poskytnout všem subjektům dotčeným
stavebním řádem objektivní informaci, že stavební výrobek se značkou „Osvědčeno pro
stavbu“ je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky.
Obecně je možno ji použít pro potvrzení, že:
- stavební výrobky uvedené na trh mají vlastnosti ověřené v souladu s požadavky
stavebního zákona a úroveň jejich ověření odpovídá výrobkům obdobného určeného
použití;
- vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh v souladu s požadavky NV č. 163/2002
Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, splňují požadavky ve smyslu § 13a tohoto NV;
- vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh s označením CE a jejich úrovně a třídy
odpovídají požadavkům stavebního zákona a technických předpisů ČR a jsou vhodné pro
použití ve stavbách v ČR v souladu se svým určeným použitím;
- vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh podle jiných předpisů (např. zákon
č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků) a jejich úrovně odpovídají požadavkům
stavebního zákona a technických předpisů ČR a jsou vhodné pro použití ve stavbách
v souladu se svým určeným použitím;
- stavební výrobek má ověřeny úrovně vlastností požadované účastníky stavebního procesu
a nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby;
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-

u stavebního výrobku je zajištěn trvalý dozor dodržování úrovní ověřených vlastností.
Článek 3
POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY „OSVĚDČENO PRO STAVBU“

1. Určení značky
Značka „Osvědčeno pro stavbu“ (dále jen „značka“) je určena pro stavební výrobky. Pro
účely tohoto certifikačního systému se stavebním výrobkem rozumí výrobek určený
výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou
ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, přičemž pro stavbu mohou být
navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
2. Oprávnění k používání značky
Používání značky je povoleno pouze za podmínek daných těmito pravidly a za smluvních
podmínek v licenční smlouvě pro použití značky „Osvědčeno pro stavbu“ (dále jen
„licenční smlouva“).
Subjekty, které mohou žádat o licenci k používání značky jsou ty, které:
- vyrábějí nebo distribuují stavební výrobky;
- kompletně akceptují tato pravidla a odpovídající přílohy, které jsou jejich nedílnými
součástmi.
Právo žadatele k použití značky „Osvědčeno pro stavbu“ vzniká po splnění požadavků
stanovených k posouzení vhodnosti výrobku do stavby, vydání certifikátu „Osvědčení
o vhodnosti použití výrobku do stavby“ a za podmínek podle uzavřené licenční smlouvy
k použití značky SZV „Osvědčeno pro stavbu“.
Právo používat značku na výrobcích závisí na výsledcích následných periodických
inspekcí a na plnění podmínek stanovených v těchto pravidlech a v licenční smlouvě.
Právo použití značky je nepřenosné na jiný subjekt. V případě fúze nebo změny subjektu
držitele licence právo používat značku zaniká. Držitel licence je povinen neprodleně
informovat vystavovatele licence o změnách ve struktuře subjektu držitele licence,
v adrese nebo právní formě. Vystavovatel licence na základě analýzy situace rozhodne
o pokračování práva používat značku.
SZV a pověřený COV zajistí profesionální utajení veškerých informací, dat nebo jiných
shromážděných záznamů vyžadovaných po žadateli o licenci během celého procesu
získání a používání značky.
3. Provedení značky
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Držitel licence smí používat značku pouze ve formátu (grafickém provedení, barvách a
rozměrech) stanovených vystavovatelem konkrétní licence, přičemž se vychází
z grafického provedení chráněné značky v příloze č.1 těchto pravidel.
Značku shody umísťuje držitel licence na vlastní výrobek. Tam, kde to není možné nebo
praktické, lze umístit značku shody na visačku, na obal výrobku nebo na návod k jeho
používání a údržbě. Značka shody „Osvědčeno pro stavbu“ není obchodní značkou, pod
kterou se výrobek uvádí na trh.
U značky je možno uvést logo příslušného pověřeného COV, který provedl posouzení a
certifikaci předmětného výrobku, ve velikosti, která nepřesáhne 50% velikost značky
„Osvědčeno pro stavbu“.
Držitel licence smí provádět reklamní akce a podporu prodeje odkazem na oprávnění
používat značku, ale musí zabezpečit, že nedojde k nesprávné interpretaci významu a
použití značky. Aby se zabránilo nedorozumění, musí držitel licence předem zaslat SZV
v písemné podobě podrobnou prezentaci obsahu dokumentů a informací použitých na
podporu výrobků. SZV sdělí písemně své stanovisko o schválení nebo zamítnutí.
4. Platnost užívání značky
Podmínky pro udělení licence pro používání značky zpracované pověřeným COV musí
obsahovat ustanovení o časové platnosti licence k používání značky. Toto ustanovení
musí vzít v úvahu dobu platnosti příslušných technických předpisů, případně jejich
možných změn. Platnost certifikátu se uděluje zpravidla na 3 roky.
Doba trvání práva používat značku na výrobcích, ke kterým bylo její užití propůjčeno,
souvisí s platností příslušného certifikátu, závisí na kladných výsledcích dohledu
pověřeného COV a na plnění podmínek stanovených pravidly a licenční smlouvou.
V případě ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoli způsobem) nebo na základě výsledku
zjištění při dohledové činnosti pověřeného COV, že nejsou splněny podmínky pro
oprávnění používat značku, COV neprodleně informuje SZV a SZV rozhodne o odebrání
licence na užívání značky. Rozhodnutím SZV o odebrání licence končí právo držitele
licence používat značku.
Článek 4
ZÁSADY TVORBY TECHNICKÝCH POKYNŮ PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI
VÝROBKU DO STAVBY
Pro účely posuzování vhodnosti konkrétních stavebních výrobků do stavby zajišťuje SZV
tvorbu Technických pokynů pro posouzení vhodnosti výrobku do stavby v ČR (déle jen
„TP“), obsahující zejména:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Specifikaci stavebního výrobku
Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě
Vymezení sledovaných vlastností
Postup posouzení shody
Výrobní a prováděcí předpisy
Požadavek prováděcích předpisů ČR z hlediska stavby
Popis vzorku pro provedení zkoušek
Požadavky na podklady a dokumenty
Způsob posouzení sledovaných vlastností
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10. Požadavky na systém řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků
dovozcem (distributorem)
11. Způsob a četnost dohledu
12. Doporučení vzhledem k použití do stavby
V případě, že sledované vlastnosti jsou popsány harmonizovanými normami a/nebo dalšími
standardy s obecnou působností, jsou tyto normy základem TP. Obvykle nepopisují normy
všechny aspekty systému plně a TP je nutno vytvořit. Tvorba TP vychází z předpokladů:
- splnění všech požadavků v harmonizované sféře, tj. všech požadavků uvedených v příloze
ZA harmonizovaných norem;
- splnění všech požadavků v regulované sféře České republiky dle nařízení vlády a
technických předpisů;
- mimo regulovanou a harmonizovanou oblast splnění požadavků obecné bezpečnosti;
Součástí technických pokynů je stanovení rozsahu dalších požadavků, jejich úrovní,
technických a technologických omezení apod. podle požadavků rezortů a profesních sdružení.
Při tvorbě nových TP spolupracuje SZV se zástupci zainteresovaných orgánů státní správy
(zejména MPO, ÚNMZ, MMR, MZd, MPSV, MŽP, MD) a se zástupci profesních sdružení
(např. ČKAIT, SPS, ..).
Vzor TP je v příloze č.2 těchto pravidel.
V případě, že v době podání žádosti o licenci není zpracován TP na výrobek, který tvoří
předmět žádosti, zajistí vypracování příslušného TP pověřený COV, kterému žadatel předložil
žádost. Návrh nového TP předloží pověřený COV ke schválení a zaregistrování SZV.
Článek 5
POSTUP ZÍSKÁNÍ LICENCE K POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY „OSVĚDČENO PRO
STAVBU“.
1. Předložení žádosti
Žadatel, který má zájem získat právo používat značku „Osvědčeno pro stavbu“, musí
zaslat písemnou žádost na modelovém formuláři (viz příloha č. 3 těchto pravidel) buď
- SZV, který žádost zaregistruje, navrhne jedno, případně několik pověřených COV
k provedení posouzení vhodnosti výrobku do stavby podle oboru, jehož se certifikace
týká, a vrátí žádost společně s návrhem pověřeného COV žadateli. Ten ji odešle
pověřenému COV, které si na základě návrhu SZV vybere, a informuje o tom SZV.
nebo
- přímo příslušnému pověřenému COV, které je způsobilý k posouzení výrobku podle
žádosti. Ten o přijaté zakázce podá obratem informaci SZV.
Pro každý výrobek (zde nazývaný „typ“), pro který hodlá žadatel získat právo k používání
značky, musí být podána samostatná žádost.
Tentýž typ může zahrnovat několik verzí výrobku (typovou řadu) za předpokladu, že
rozdíly mezi verzemi neovlivní plnění požadavků pro jejich zabudování do stavby.
Vyhodnocení vlivu odchylek na vhodnost výrobku do stavby je výlučnou pravomocí
příslušného pověřeného COV.
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2. Pověřené COV
Pro posuzování vhodnosti výrobku do stavby podle tohoto certifikačního systému může
SZV pověřit jen ty COV, které jsou akreditované podle ČSN EN 45011, resp. ČSN EN
ISO/IEC 17065:2013 pro příslušné obory stavebních výrobků a disponují vlastními
zkušebními laboratořemi akreditovanými podle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo smluvními
akreditovanými zkušebními laboratořemi.
3. Přezkoumání žádosti
Po obdržení žádosti ji pověřený COV zaeviduje a provede předběžné vyhodnocení s cílem
ověřit úplnost a hodnotit konzistentnost předložené dokumentace v návaznosti na
příslušný TP platný pro stavební výrobek dle žádosti.
Na základě tohoto ověření a hodnocení sdělí pověřený COV žadateli požadavky na
posouzení vhodnosti výrobku do stavby, který je předmětem žádosti, a to v rozsahu
příslušného TP.
Pověřený COV současně předá žadateli kopii těchto Pravidel pro udělování licence
k používání značky „Osvědčeno pro stavbu“ a příslušného TP k odsouhlasení a podpisu
zástupcem žadatele.
4. Smlouva o certifikaci
Jestliže žadatel předloží veškeré podklady a dokumentaci a odsouhlasí tato pravidla a
příslušný TP, pověřený COV oficiálně sdělí svůj souhlas žadateli a předá mu návrh
smlouvy zahrnující cenu za odběr vzorků, veškeré analýzy, zkoušky a hodnocení,
vyhodnocení systému řízení výroby, cenu za tvorbu TP (je-li to nutné).
Pokračování procesu získání licence na používání značky a zahájení posuzování je
podmíněno souhlasem žadatele s návrhem ceny a uzavřením písemné smlouvy stvrzené
podpisem žadatele.
5. Vlastní hodnocení shody
Po podpisu smlouvy a předložení vzorků výrobků zahájí pověřený COV vlastní hodnocení
shody postupem a v rozsahu dle příslušného TP.
Posoudí předložené podklady a dokumenty (včetně předložených výsledků posouzení
shody jiným akreditovaným subjektem), v případě potřeby realizuje počáteční zkoušky
typu, posouzení systému řízení výroby, inspekce výrobní šarže aj..
Výsledky hodnocení vyhodnotí z hlediska vhodnosti výrobku do stavby dle TP.
Pověřený COV informuje žadatele průběžně v rámci možností o výsledcích hodnocení
shody. Shledá-li COV nedostatečné splnění všech požadavků nutných k získání práva
užívat značku, sdělí neprodleně zjištěné skutečnosti žadateli s vhodným vysvětlením.
Žadatel pak uskuteční příslušná opatření k nápravě a COV provede opakování těch částí
procesu hodnocení shody, které považuje za nutné.
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6. Vystavení certifikátu
Vyhoví-li posuzovaný výrobek požadavkům TP vypracuje pověřený COV závěrečnou
zprávu a vystaví certifikát „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby“(viz příloha
č. 4 těchto pravidel).
Pověřený COV předloží žadateli licenční smlouvu pro použití značky „Osvědčeno pro
stavbu“ zahrnující cenu za vydání licence pro použití značky (viz. příloha č. 5 těchto
pravidel“) a roční poplatek za licenci k použití značky.
Po podpisu licenční smlouvy vystaví SZV licenci pro používání značky (viz. příloha č. 6
těchto pravidel) a předá ji žadateli.
Kopii závěrečné zprávy a certifikátu „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby“
předá pověřený COV SZV.
7. Postup pro případ negativních výsledků posouzení výrobku
V případě negativních výsledků může žadatel požádat o licenci pro používání značky pro
daný typ znovu až po takové modifikaci výrobku, která zabezpečí jeho shodu
s příslušnými požadavky TP. Tento požadavek musí být z technického i ekonomického
hlediska považován za novou žádost, na jejímž základě se opakuje celá procedura.
8. Rozšíření práva užívat značku
Držitel licence může požádat o rozšíření práva užívat značku na další modifikace
certifikovaného výrobku, odpovídající stejnému TP, podle které byla značka udělena.
O rozšíření požádá držitel licence příslušný pověřený COV. COV si vyžádá zkušební
vzorky dalších modifikací výrobku (případně jejich představitele) k ověření a potvrzení
shody s požadavky TP v rozdílných vlastnostech s dříve již certifikovaným výrobkem a
dále zváží potřebu prověrky výroby ve vazbě na posuzované modifikace výrobku. Je-li
posouzení shody úspěšné, vystaví SZV příslušnou licenci na modifikovaný výrobek nebo
na představitele řady modifikací včetně jejich identifikace.
Stanovení rozsahu testů a verifikací prováděných na “modifikovaném typu” s cílem
potvrdit shodu se všemi relevantními požadavky, při znalosti výsledků dosažených před
modifikací, je výlučnou kompetencí pověřeného COV.
9. Registrace certifikovaných výrobků
Po udělení licence pro používání značky zaregistruje SZV držitele licence a udržuje tuto
registraci v aktuálním stavu.
10. Dohled
Pověřený COV, který vystavil certifikát, vykonává dohled nad certifikovaným výrobkem
a dodržováním podmínek licence s cílem zabezpečení trvalé shody výrobku s požadavky
TP po dobu platnosti certifikátu, resp. licence. Dohled se realizuje postupem inspekční
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návštěvy v místě výroby, zkoušení, skladování a instalace výrobků, kterým bylo uděleno
oprávnění užívat značku.
Během inspekční návštěvy mohou být odebrány vzorky k provedení zkoušek. Výběr
zkoušek a verifikací vlastností výrobků je výhradní pravomocí pověřeného COV.
V případě, že na základě výsledku dohledu nelze dovolit další držení licence, musí
pověřený COV o této skutečnosti neprodleně informovat držitele licence a zároveň SZV.
Data a plány dohledu a otázky spojené s finanční úhradou dohledu jsou po dohodě mezi
pověřeným COV a držitelem licence stanoveny ve smlouvě o kontrolní činnosti.
Článek 6
PLATNOST LICENCE PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY
Časové omezení platnosti licence pro užívání značky je při splnění podmínek podle těchto
pravidel a licenční smlouvy 3 roky a počíná dnem vystavení licence. Po této době právo
užívat značku končí. Držitel licence je povinen ohlásit vystavovateli licence jakékoli
změny výrobku, které by mohly ovlivnit výsledky posouzení vhodnosti výrobku do
stavby, zjištěné při posuzování shody.
Toto období může být zkráceno v případě odebrání licence na užívání značky na základě
předpokladů uvedených v těchto pravidlech a licenční smlouvě.
SZV je oprávněn pozastavit užívání licence na omezenou dobu v případech zjištění
nesouladu kontrolovaných výrobků s výsledky posouzení shody a to do doby odstranění
nedostatků. O výše uvedených skutečnostech pověřený COV neprodleně informuje SZV.
Prodloužení
O prodloužení licence je nutno požádat dva měsíce před vypršením data platnosti licence.
Požadavek posílá držitel licence SZV, a to na zvláštním formuláři (viz. příloha č. 3 těchto
pravidel). SZV informuje pověřený COV o obdržení žádosti.
Držitel licence může ještě do jednoho měsíce po vypršení data platnosti licence požádat
SZV o obnovení licence.
Článek 7
PRÁVA A POVINNOSTI
Držitel licence pro použití značky má právo:
- zveřejňovat informace o nabytí licence pro používání značky způsobem, který
považuje za nejvhodnější, avšak pouze ve vztahu k výrobkům, pro které licenci získal;
- umísťovat nebo nechat umístit značku na příslušné obaly, případně přímo na výrobky.
Licence pro použití značky nezbavuje držitele licence povinnosti splnit všechny
legislativní závazky vztahující se k dodávaným výrobkům, ani smluvní závazky ke
klientům.
Zejména platí, že držitel licence je jediným subjektem ručícím za dodržování těchto
pravidel a SZV a příslušné COV nejsou v tomto ohledu zodpovědné ani třetím stranám,
ani konečným uživatelům.
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Držitel licence pro používání značky se zavazuje:
- archivovat certifikáty a technickou dokumentaci, na základě které byly vydány,
alespoň po dobu 5 let od ukončení produkce příslušného výrobku;
- používat značku pouze na výrobcích, pro které bylo vydáno oprávnění;
- zaručit, že všechny produkty uváděné na trh se značkou mají tytéž charakteristiky,
jako produkty zaslané pověřenému COV, který vystavil licenci, k hodnocení,
zkouškám a analýzám. O jakékoliv změně výrobku musí být příslušný COV
informován spolu se zasláním změněného vzorku k posouzení. Pověřený COV musí
provést testy nezbytné pro další používání značky. Držitel licence se zavazuje
odstranit odchylky (neshody) způsobené modifikacemi;
- jasně odlišit v cenících, katalozích a propagačních materiálech výrobky, pro které byla
udělena práva užívat značku, aby nedošlo k nedorozumění ve vztahu k ostatním
výrobkům;
- respektovat podmínky odvozené z těchto pravidel;
- zhotovovat, vyrábět, dovážet a distribuovat pouze výrobky shodné s typem, pro který
bylo vydáno oprávnění používat značku;
- umožnit příslušnému COV inspekční návštěvu výrobních, zkušebních a skladových
prostor, kde se nacházejí výrobky s právem užívat značku, za účelem potvrzení jejich
shody s požadavky;
- umožnit pověřenému COV odběr vzorků nebo jejich částí ve výrobních, skladových
nebo instalačních prostorách, případně na trhu, za účelem potvrzení shody výrobků
s typem, pro který bylo vydáno oprávnění užívat značku;
- uhradit roční poplatek za licenci k používání značky;
- uhradit SZV náhradu škody ve výši, kterou byl SZV povinen uhradit třetí osobě, a to
v případě, že tato škoda vznikla z důvodu porušení závazků ze strany držitele licence,
uvedených v Pravidlech pro udělování licence a v licenční smlouvě pro použití značky
„Osvědčeno pro stavbu
SZV se zavazuje podporovat a rozšiřovat informace o značce prostřednictvím přímých
sdělení, inzerce, informativních seminářů, publikací, specializovaných publikací, tisku
apod.
Licence pro používání značky vystavená SZV žadateli o licenci pro výrobky splňující
všechny nezbytné požadavky neznamená, že COV zajišťuje vhodnost výrobků pro stavbu
celé produkce žadatele (držitele licence), jestliže produkce je odlišná od typového
výrobku, který byl podroben testům pověřeného COV.
Článek 8
POZASTAVENÍ, ODSTOUPENÍ A ODEBRÁNÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ LICENCE
Pozastavení
Pozastavení práva používat značku „Osvědčeno pro stavbu“ je v odůvodněných případech
dočasné opatření směřující k ochraně důvěryhodnosti značky.
SZV pozastaví licenci na používání značky v následujících případech:
-

výrobky již nejsou ve shodě s příslušnými požadavky, zjištěnou neshodu však lze
odstranit přijetím vhodných opatření k nápravě;
držitel licence přestal plnit ta ustanovení smlouvy s pověřeným COV, na jejichž základě
získal právo užívat značku;
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-

pokud nebyla splněna opatření k nápravě;
jestliže by došlo dalším používáním výrobku k ohrožení některého ze základních
požadavků na stavby;
na žádost držitele licence, jestliže byla dočasně zastavena výroba certifikovaných
výrobků;
při neplacení předem dohodnutých poplatků.

Pozastavení licence oznámí SZV držiteli licence s těmito informacemi:
- doba pozastavení licence;
- zdůvodnění pozastavení;
- vyplývající opatření k nápravě, zejména vzhledem k výrobkům, které jsou již na trhu a
jsou opatřeny značkou (stažení výrobků z trhu, případně jejich oprava, upozornění
odběratelům např. z hlediska zpřesnění používání výrobku apod.);
- podmínky zrušení pozastavení licence, které musí držitel licence splnit.
Rozhodnutí včetně doby pozastavení sdělí SZV držiteli licence doporučeným dopisem.
Maximální lhůta pozastavení je 12 měsíců. Nutnou podmínkou pro zrušení pozastavení
licence je kladný výsledek prověrky opatření k nápravě provedené pověřeným COV na konci
doby pozastavení licence.
Jestliže důvody pozastavení nejsou odstraněny v příslušném termínu, SZV může dohodnout
další účelové pozastavení, jestliže prvé pozastavení platnosti bylo vydáno na dobu kratší, než
12 měsíců (maximální doba), nebo může přistoupit k odebrání licence.
Držitelé licencí s pozastavenou licencí jsou povinni:
-

nepoužívat značku do doby, než obdrží sdělení, že pozastavení bylo zrušeno;
provádět opatření vyžadovaná pověřeným COV za účelem odstranění příčin, které byly
důvodem pozastavení.

Během doby pozastavení licence trvá povinnost hradit roční poplatek za licenci na užívání
značky.
Odstoupení
Držitel licence může odstoupit od práva využití licence pro použití značky:
-

v případě, že nepřistoupí na jakékoliv změny a revize těchto pravidel;
v případě neakceptování změn ceníku;
z organizačních nebo technických důvodů (například při ukončení produkce výrobků, pro
které byla licence udělena, v případě bankrotu nebo likvidace společnosti).

Držitel licence je po odstoupení povinen:
-

odstranit z výrobků, jejich obalů, z technické a propagační dokumentace veškeré symboly
nebo odkazy na licenci k použití značky;
odstranit veškerou dokumentaci a propagační materiály obsahující v jakékoliv formě
odkazy nebo symboly související s licencí na užívání značky;
informovat SZV a příslušný pověřený COV doporučeným dopisem o splnění těchto
předpokladů.
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SZV a pověřený COV si vyhrazují právo odmítnout žádost o licenci žadatele, který se
v minulosti zřekl práva na využití takové licence; v každém případě k přijetí žádosti může
dojít nejdříve 6 měsíců od doby odstoupení od licence.
Odebrání licence
O odebrání licence rozhodne SZV na návrh příslušného pověřeného COV na základě
následujících příčin:
- opakované nedodržování požadavků a předpisů vycházejících z aplikace těchto pravidel,
- chybějící nebo nedostatečné odstranění příčin, které byly důvodem pozastavení licence,
po maximální lhůtě 12 měsíců;
- v případě ukončení platnosti certifikátu (jakýmkoli způsobem) vystaveným pověřeným
COV nebo na základě výsledku zjištění při dohledové činnosti pověřeného COV, že
nejsou splněny podmínky pro oprávnění používat značku;
- trvalé opožďování plateb;
- ukončení produkce výrobku nebo výrobků, pro které byla vydána licence, jestliže držitel
licence již neoznámil odstoupení od licence.
Odebrání licence na základě zneužití značky
SZV, jako vlastník značky, je v případě jakéhokoliv neoprávněného použití značky
kterýmkoliv držitelem licence nebo třetí stranou oprávněn zahájit v souladu s platnými
zákony všechny právní kroky, které považuje za vhodné.
Za neoprávněné použití značky se považuje, jestliže je použita na výrobcích:
-

jejichž licence pozbyla platnosti z důvodů uvedených v článku 6 těchto pravidel;
pro něž je žádost o licenci teprve vyřizována;
pro které bylo vydání žádosti odmítnuto;
s pozastavenou nebo odebranou licencí;
odlišných od produktů, pro které bylo oprávnění užívat značku vydáno;
pro které nebyla podána žádost ani udělena licence k používání značky;
které systematicky nesplňují požadavky na výrobky do staveb v ČR.

Rozhodnutí o odebrání licence sdělí SZV držiteli licence doporučeným dopisem, ve kterém
jsou uvedeny důvody a specifické povinnosti držitele licence po odebrání licence.
V případě , že dojde ke sporům mezi držitelem licence a pověřeným COV, může držitel
licence podat námitky SZV.
Článek 9
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ověřování spokojenosti s výrobkem označeným značkou „Osvědčeno pro stavbu“
Ověřování spokojenosti distributorů, prodejců a uživatelů se stavebním výrobkem
s licencí na používání značky „Osvědčeno pro stavbu“ je důležitou součástí celého
certifikačního systému. Ověřování je prováděno SZV v součinnosti s příslušným
pověřeným COV.
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Ověřování spokojenosti je prováděno po dobu platnosti licence a negativní výsledek
tohoto průzkumu je důvodem zahájení řízení o pozastavení nebo odebrání licence na
používání značky.
2. Stížnosti na certifikované výrobky
Stížnosti na certifikované výrobky může uplatnit kterákoliv právně identifikovatelná
fyzická nebo právnická osoba. Stížnosti se podávají u SZV, který je postoupí příslušnému
pověřenému COV a držiteli licence. Data stěžovatele mohou být na jeho žádost
považována za obchodní tajemství.
Držitel licence pro certifikované výrobky musí
- vést záznamy o všech stížnostech vzhledem k posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu
tyto záznamy zpřístupňovat příslušnému pověřenému COV, resp. SZV;
- realizovat potřebná opatření v návaznosti na tyto stížnosti a na případné neshody
zjištěné na výrobku, které jsou v rozporu s požadavky příslušného TP;
- dokumentovat učiněná opatření a dokumentaci udržovat minimálně po dobu používání
značky „Osvědčeno pro stavbu“;
- podat SZV a pověřenému COV, který vystavil certifikát, zprávu o stížnosti se
stanoviskem.
Pověřený COV může provést vhodná ověření pravdivosti obsahu stížnosti prostřednictvím
inspekcí a zkoušek.
Každá neshoda zaviněná držitelem licence potvrzená SZV, resp. příslušným COV si
vyžádá následující opatření:
- opravnou činnost držitele licence ve stanoveném termínu uzavřenou vyjádřením SZV,
resp. COV;
- pozastavení licence k užívání značky na určité období;
- odejmutí práva k užívání značky (odebrání licence).
Cena za prověření stížnosti je účtována stěžovateli, avšak v případě, že prověření potvrdí
oprávněnost stížnosti, budou náklady účtovány držiteli licence.
3. Námitky vůči postupu pověřeného COV
a) Námitky podané k pověřenému COV
Držitel licence může podat námitky k pověřenému COV. Námitky se podávají do
jednoho měsíce od vzniku konkrétního rozporu mezi držitelem licence a pověřeným
COV (např. negativní závěrečná zpráva, stanovisko o nevydání certifikátu, stanovisko
k odebrání nebo pozastavení licence, aj.). Pověřený COV je povinen se k námitce
vyjádřit do jednoho měsíce od přijetí námitky. Kopie písemností týkajících se
konkrétního případu zasílá pověřený COV pro informaci SZV.
b) Námitky podané k SZV
V případě, že držitel licence neobdrží od pověřeného COV vyjádření k námitce ve
stanoveném termínu, nebo považuje vyjádření pověřeného COV za neobjektivní, může
podat námitku k SZV. Podání námitky nemá odkladný účinek na rozhodnutí
pověřeného COV.
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4. Kompetence SZV v systému udělování licence ke značce „Osvědčeno pro stavbu“
SZV jako správce systému udělování licence pro používání značky „Osvědčeno pro
stavbu“ zabezpečuje zejména následující činnosti:
- zpracovává pravidla, kterými se řídí systém udělování licence k používání značky a
její správné používání;
- činí opatření k ochraně a monitorování značky a dodržování pravidel pro udělování
licence;
- přijímá opatření k minimalizaci nedorozumění a nedostatku srozumitelnosti ve věci
značky;
- posuzuje způsobilost žadatelů o statut pověřeného COV a pověřuje kompetentní
žadatele k činnostem posuzování vhodnosti výrobků pro stavby;
- zajišťuje tvorbu TP pro posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu;
- eviduje žádosti o udělení licence k používání značky;
- zpracovává smlouvy o udělení licence k používání značky;
- vystavuje licence pro používání značky;
- stanovuje pravidla pro určení licenčního poplatku za používání značky;
- řeší rozpory mezi žadatelem, resp. držitele licence a pověřeným COV zabezpečuje a
udržuje registraci certifikovaných výrobků.
Přílohy k pravidlům:
Příloha č. 1: Grafické provedení značky „Osvědčeno pro stavbu“
Příloha č. 2: Vzor Technického pokynu
Příloha č. 3: Žádost o vydání osvědčení pro stavbu, o licenci pro používání značky,
o prodloužení nebo změnu licence
Příloha č. 4: Vzor certifikátu „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby“
Příloha č. 5: Vzor licenční smlouvy na používání značky
Příloha č. 6: Vzor licence pro používání značky
Pověřený COV předal žadateli Pravidla pro udělování licence pro používání značky
„Osvědčeno pro stavbu“ 6.
Níže uvedený žadatel prohlašuje, že se s Pravidly pro udělování licence pro používání
značky „Osvědčeno pro stavbu“ seznámil a souhlasí s nimi a na důkaz toho připojuje svůj
podpis.
V ……………….. dne …………….
Podpis zástupce žadatele:…………………….
Žadatel:………………………………………
sídlo:
…………………
zastoupený:
…………………
IČ:
……………….DIČ: ……………….
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………………., oddíl………, vložka……..
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