Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČEK SZÚ
Úvod:
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (dále jen SZÚ), umožňuje svým zákazníkům umisťovat na
své výrobky a do svých dokumentů značky SZÚ, za podmínek uvedených v těchto
pravidlech.
Cílem je získání důvěry trhu ve výrobky, na které se značky vztahují.
Značky osvědčují, že v SZÚ proběhl úspěšně proces certifikace / hodnocení výrobku jako
celku nebo vybraných parametrů výrobku.
Značkou nelze dokládat jinou vlastnost výrobku, než specifikovanou v příslušném protokolu.

Obecné zásady:
1. Vlastnické právo ke značkám má SZÚ.
2. Vzor značek a jejich význam je uveden v Příloze č. 1.
3. Na přiznání práva k používání značky není právní nárok. Právo je nepřenosné na
další osoby.
4. Je účtován registrační poplatek 1000 Kč bez DPH.
5. Právo k používání značky může být zájemci přiznáno pouze na základě výsledků
úspěšného procesu certifikace / hodnocení provedených v SZÚ.
6. SZÚ může odmítnout přidělení práva k používání značky.
7. Podmínkou přiznání práva k používání značky je uzavření písemné smlouvy mezi
vlastníkem značky a držitelem certifikátu / protokolu, kterému má být právo přiznáno
a uhrazením registračního poplatku.
8. Používání správnosti značky podléhá namátkové kontrole SZÚ. Doba práva k
používání značky končí datem ukončení platnosti dokumentu, na jehož základě bylo
právo používání značky přiznáno, nebo dnem zrušení práva k používání značky.
V dokumentu, ve kterém doba není uvedena, končí lhůta k používání značky
uplynutím 3 roků od vydání dokumentu, na jehož základě bylo právo k používání
značky přiznáno.
9. Doba práva k používání značky může být prodloužena. Držitel certifikátu / protokolu,
jemuž bylo právo k používání značky přiznáno, může 2 měsíce před ukončením lhůty
požádat o jeho prodloužení. SZÚ provede posouzení požadavku a rozhodne o dalším
používání značky.
10. V případě zjištění neoprávněného použití značky je vlastník značky oprávněn zahájit
v souladu s platnými zákony všechny právní kroky, které považuje za vhodné.
Úmyslné zneužití značky je vždy spojeno s finančními sankcemi.
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Právo k používání značky se žadateli přiznává za splnění níže uvedených podmínek:

Povinnosti žadatele
O přiznání práva používání značky písemně požádá.
Používá značku výhradně v souladu s podmínkami smlouvy.
Uhradí registrační poplatek.
Zavazuje se, že po dobu používání značky nebude zneužito jméno SZÚ.
Po ukončení lhůty platnosti práva k používání značky zajistí odstranění značky ze
všech dokumentů, kde byla značka umístěna a zajistí ukončení umisťování značky na
výrobky.
6. Zavazuje se, že se podrobí namátkovým kontrolám ze strany vlastníka značky.
7. Značka musí být na výrobku umístěna tak, aby nemohlo dojít k záměně s jinými
značkami (označeními), povinně umisťovanými na výrobek.
8. Zavazuje se k dodržování těchto pravidel.
1.
2.
3.
4.
5.

Povinnosti vlastníka značky
1. Rozhodne o přiznání práva k používání značky pouze na základě písemné žádosti a
úspěšného ukončení procesu certifikace / hodnocení v SZÚ.
2. Provádí namátkovou kontrolu používání značky.
3. Vede evidenci subjektů, kterým bylo přiznáno právo k používání značky.
4. Poskytne značku v elektronické formě (.eps, .jpg).
5. Poskytne informace tazatelům pouze k lhůtě práva k používání značky a rozsahu
ověření.
Používání (umístění) značek




Na výrobcích
V dokumentaci žadatele či v jiných formách reklamy, ale vždy jen tak, aby se informace
vztahovala k příslušnému výrobku
grafické provedení značky musí být shodné s předaným vzorem a nesmí být žádným
způsobem upraveno

Informace
Značka není značkou shody třetí strany ve smyslu ČSN ISO/IEC 17030 ani neplní
požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065.

Příloha č.1 – Definice významu značek přidělených SZÚ
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Příloha č. 1

Definice významu značek přidělených SZÚ
CERTIFIKOVÁNO
 SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
 výrobce nese odpovědnost za shodu výrobků, na které umístí
značku, s certifikovaným typem
 certifikace byla zaměřena na bezpečnost výrobku
 podkladem pro přiznání práva k používání značky je certifikát
vystavený v SZÚ
 značky na výrobku může být na výrobku umístěna pouze
v době platnosti certifikátu
 platnost certifikátu a rozsah certifikace lze ověřit dotazem
vzneseným na SZÚ
SHODA S NORMOU
 SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
 byly ověřeny všechny relevantní požadavky normy/technického
předpisu
 výrobce nese odpovědnost za shodu výrobků, na které umístí
značku, s posuzovaným typem
 podkladem pro přidělenou značku je protokol o hodnocení
požadavků normy nebo certifikát vystavený SZÚ
 v době umístění značky výrobek musí být podklad v platnosti
 platnost a rozsah lze ověřit dotazem vzneseným na SZÚ

OVĚŘENO








SZÚ provedl přezkoušení typu výrobku
bylo provedeno ověření a hodnocení vybraných vlastností
výrobku
výrobce nese odpovědnost za shodu výrobků, na které umístí
značku, s posuzovaným typem
podkladem pro přiznání práva k používání značky je protokol
vystavený SZÚ
v době umístění značky výrobek musí být podklad v platnosti
platnost dokumentu a rozsah lze ověřit dotazem vzneseným na
SZÚ
ke značce je možné doplnit další informace
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