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Podmínky pro používání
značky ČCN

Příloha č. 2

Podmínky pro používání značky české cechovní normy
Preambule
Značka české cechovní normy v podobě kulatého loga s českou vlajkou a textem „Vyrobeno
podle české cechovní normy" (dále jen „značka“) je výhradním vlastnictvím správce.

Dne 22. října 2015 podal správce žádost o zápis kombinované ochranné známky do rejstříku
ochranných známek pro následující seznam výrobků (potravin) a služeb:
(5) dietetické potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny
pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata;
(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené
ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé;
(30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka, ságo, mouka a obilninové přípravky,
chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, omáčky
(chuťové přísady), koření, led potravinářský;
(31) zrní a zemědělské, zahradnické a lesní produkty nezahrnuté v jiných třídách, živá zvířata,
čerstvé ovoce a zelenina, semena, rostliny a květiny, krmiva pro zvířata, slad;
(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné,
sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů;
(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv).
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Článek 1
Smlouva
1. Značku lze používat na základě podlicenční smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené se
správcem, jejíž nedílnou součástí je
a) Grafický manuál značky „Vyrobeno podle české cechovní normy“,
b) seznam potravin, pro které byla uzavřena smlouva a
c) roční úplata za povolení užívání značky.
2. Smlouvu lze uzavřít nejdéle na dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty může být smlouva
prodloužena na další 3 roky, bude-li potravina anebo potraviny i nadále splňovat všechny
podmínky obsažené v pravidlech a smlouvě.
3. Nejpozději dva měsíce před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, vyzve
správce žadatele k podání žádosti o prodloužení smlouvy. Na základě této výzvy může
dojít k prodloužení smlouvy v souladu s odst. 2, a to na základě dodatku ke smlouvě.
Článek 2
Poplatky
1. Správce zašle žadateli bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
fakturu k uhrazení poplatku.
2. Užívání značky je podmíněno řádným uhrazením poplatků stanovených ve smlouvě.
3. Pokud je potravina, pro kterou byla uzavřena smlouvy, dodávána na trh ve variantách
rozdílného množství, uhradí žadatel poplatek pouze za jeden výrobek.
Článek 3
Podmínky užívání značky
1. Žadatel je povinen
a) uhradit fakturu s poplatkem nejpozději do 30 dnů po jejím vystavení,
b) informovat o všech změnách týkajících se potraviny, pro kterou byla uzavřena smlouva,
které provede v průběhu platnosti smlouvy,
c) užívat značku způsobem, který nevede k jejímu znevažování, a dodržovat pravidla pro
její používání uvedená v manuálu,
d) poskytovat informace o užívání značky požadované správcem,
e) informovat správce o změnách nebo ukončení výroby,
f)

užívat značku tak, aby bylo vždy patrno, pro kterou potravinu nebo skupinu potravin
byla smlouva uzavřena.

2. Žadatel je oprávněn
a) užívat značku na potravině nebo skupině potravin až po řádném uhrazení faktury,
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b) užívat značku vhodnými způsoby, např. také použitím prostředků komunikace na dálku
apod.,
c) požádat o ukončení smluvního vztahu před ukončením doby, na kterou byla smlouva
uzavřena,
d) poskytnout logo značky třetí straně (např. prodejci) za účelem označení prodávaného
výrobku nebo skupiny výrobků v místě jejich prodeje.
Článek 4
Kontrola dodržování pravidel a odstoupení od smlouvy
1. Kontrolu dodržování pravidel provádí správce.
2. Správce je oprávněn posoudit, zda nedochází k porušení uzavřené smlouvy a zda je
žadatel oprávněn i nadále užívat značku.
3. Správce přistoupí k odstoupení od smlouvy, pokud
a) žadatel nedodržuje podmínky nebo
b) se žadatel chová takovým způsobem, který poškozuje značku, nebo
c) užívání značky bylo povoleno na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých
údajů.
Článek 5
Podmínky používání slovního označení
1. Žadatel je oprávněn používat pouze slovní vyjádření, které vyjadřuje skutečnost, že daný
výrobek je v souladu s ČCN, a to na základě licenční smlouvy, kterou s ním uzavře správce.
2. Slovní označení podle odst. 1 musí obsahovat slova „česká cechovní norma“ nebo
příslušný pád těchto slov.
3. Ostatní ustanovení této přílohy se použijí obdobně.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. V odůvodněných případech provede správce zpřesnění těchto podmínek.
2. Správce informuje na webových stránkách www.cechovninormy.cz
a) o všech změnách přijatých v souvislosti s podmínkami,
b) o odstoupení od smlouvy v případě konkrétních žadatelů a skutečnostech, které k
odstoupení vedly.
Příloha – Grafický manuál značky „Vyrobeno podle české cechovní normy“
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