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Smlouva o užívání značek 
Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. 

uzavřená podle § 1746 odst.2) občanského zákoníku 
číslo smlouvy ........ 

  

 
 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. 
se sídlem: Brno, Hudcova 424/56b, PSČ 621 00  

IČ:   00001490 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl AXXIV, vložka 645 

zastoupený: Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem 

 (dále jen poskytovatel) 
 na straně jedné 
 
a 
 
…...........................................… 
sídlem:  
IČ:  
zastoupen:  
 (dále jen uživatel) 
 na straně druhé 
 

uzavírají následující smlouvu: 
 
 

Preambule 
 

Poskytovatel umožňuje svým zákazníkům právo umisťovat na svých výrobcích a do svých 
dokumentů značky, které osvědčují, že proběhl úspěšně proces certifikace / hodnocení 
výrobku jako celku nebo vybraných parametrů výrobku. Cílem je získání důvěry trhu ve 
výrobky, na které se značky vztahují. Značkou nelze dokládat jinou vlastnost výrobku, než 
specifikovanou v protokolu. Značka není značkou shody třetí strany ve smyslu 
ČSN ISO/IEC 17030 ani neplní požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065. 
 
 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele přiznat uživateli právo k užití 

značky a tomu odpovídající závazek uživatele užívat značku dohodnutým způsobem 
a plnit dohodnuté podmínky, na základě kterých bylo uživateli právo k užití značky 
poskytovatelem přiznáno. To vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

 
2. Poskytovatel tímto přiznává uživateli právo na užití značky pro výrobky nebo skupinu 

výrobků typ výrobku ............. na základě certifikátu č. (protokolu č.) ............,..  
Práva a povinnosti uživatele spojená s užíváním značky vyplývají z této smlouvy. 
Vzor a význam přidělené značky je uveden v Příloze č. 1. 
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3. Značka je poskytnuta v elektronické formě (.eps, .jpg). 
 

Uživatel právo na užití značky přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky dohodnuté 
touto smlouvou pro užití značky.  

 
 

Článek II.  
Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele  

 
Uživatel:  

1. Používá značku výhradně v  souladu s podmínkami smlouvy. 
2. Značka bude umisťována pouze na výrobky uvedené v čl. I, bod 2. 
3. Lhůta k využívání značky je stanovena na dobu platnosti certifikátu a/nebo protokolu, 

tj. do .........., pokud nebude v uvedeném období platnost certifikátu/protokolu 
důvodně pozastavena, odejmuta nebo zrušena 

4. Po ukončení lhůty platnosti práva k používání značky, zajistí její odstranění ze všech 
dokumentů, kde byla značka umístěna a zajistí ukončení umisťování značky na 
výrobky. 

5. Zavazuje se, že se podrobí namátkovým kontrolám ze strany vlastníka značky.  
6. Značku umístí na výrobky tak, aby nedošlo k záměně s  jinými značkami 

(označením), povinně umisťovanými na výrobek.  
7. V případě použití značky v dalších mediích musí být uveden odkaz na výrobek, 

k němuž byla značka poskytnuta (viz čl. I, bod 2.) 
8. Grafické provedení značky musí být shodné s předaným vzorem a nesmí být žádným 

způsobem upraveno.  
9. Zavazuje se, že po dobu používání značky nebude zneužito jméno poskytovatele. 

 
 
Poskytovatel: 

1. Poskytne informace tazatelům pouze k lhůtě práva k používání značky a rozsahu 
ověření. 

2. Je oprávněn provádět namátkové kontroly dodržování povinností uživatele spojených 
s užíváním značky, dokumentovat jejich závěry a případně činit opatření. 

 
 

 
Článek III. 

Platby (peněžitá plnění) uživatele poskytovateli 
 
Poskytovatel poskytuje právo užívat značku a nakládat s ní dle sjednaných podmínek. 
Náklady spojené s registrací žádosti značky nese uživatel. Tyto náklady se uživatel zavazuje 
hradit poskytovateli buďto hotově při převzetí značky (elektronická forma .eps, .jpg) nebo na 
základě faktury zaslané mu poskytovatelem se splatností 15 dnů od vystavení faktury.  
Přitom cena činí: 
Registrační poplatek  
DPH 21% 
Cena s DPH: 
slovy:  
 
 

Článek IV. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě, že uživatel bude užívat značku neoprávněně, zejména bude-li ji užívat po 

skončení platnosti  této smlouvy nebo po uplynutí doby užívání uvedené v certifikátu, 
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nebo bude-li značku užívat pro jiné výrobky než pro které bylo její užívání dohodnuto, 
pozmění-li značku, nebo v případě, že uživatel nebude plnit certifikační kritéria, uživatel 
zaplatí poskytovateli za každé takové porušení své smluvní povinnosti smluvní pokutu ve 
výši 50 000 Kč, čímž není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od smlouvy. 

2. Poskytovatel je oprávněn odejmout uživateli právo označovat ten který výrobek značkou, 
poruší-li uživatel kteroukoli svou smluvní nebo zákonnou povinnost. Odnětí práva 
uživateli oznámí poskytovatel doručením písemného oznámení. Uživatel se zavazuje po 
uplynutí 1 měsíce od data obdržení tohoto písemného oznámení dotčené výrobky 
značkou dále neoznačovat.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zjednat nápravu neplnění smlouvy 
(je-li to možné) ani právo poškozené smluvní strany na náhradu škody. 

 
 

Článek V. 
Skončení smluvního vztahu 

 
 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí: a) uplynutím doby, b) výpovědí ze strany 
poskytovatele, c) výpovědí ze strany uživatele, d) odstoupením od smlouvy, e) písemnou 
dohodou smluvních stran nebo f) odnětím certifikátu/ů. 

2. Poskytovatel i uživatel jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu a to kdykoli i bez udání 
důvodu v tříměsíční výpovědní době počínající dnem následujícím po dni, kdy byla 
písemná výpověď doručena druhé straně. 

3. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě jakéhokoli porušení smluvní 
povinnosti dle této smlouvy uživatelem. 

4. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká dnem doručení písemného oznámení 
poskytovatele o odnětí certifikátu uživateli.  

 
 

Článek VI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.  
3. Poskytovatel je vázán návrhem této smlouvy po dobu 30 dnů od odeslání. 
4. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna a doplňována pouze na základě písemného 

dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a na důkaz 

svého souhlasu s jednotlivými ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, 
respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha č.1 – Vzor značky a její význam. 
 
 

V Brně dne …............................... 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
                                 
            (poskytovatel)                (uživatel) 
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Příloha č. 1 
Definice významu značek Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. (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 

 
 
 


