
STANOVY POUŽÍVANIA – CERTIFIKAČNÉ ZNÁMKY EÚ 

 

 Mali by byť vypracované jasne a prístupne. 
 

t. j. dostatočne zrozumiteľne a presne, aby mohol čitateľ pochopiť požiadavky, ktoré 

musia byť splnené na používanie certifikačnej známky EÚ. 

 

 Musia byť podané do dvoch mesiacov od dátumu predloženia prihlášky certifikačnej 

známky EÚ. 

 

 Musia byť v súlade s verejným poriadkom a uznávanými morálnymi zásadami. 

napr. prihlasovateľ by nebol oprávnený vykonať certifikáciu (napríklad z dôvodu 
nesúladu so zákonnými ustanoveniami); povolenie alebo podmienky používania 
diskriminujú trhové subjekty bez riadneho odôvodnenia (napríklad nedostatok 
objektívnych kritérií alebo uplatnenie neprípustných kritérií). 
 

 Musia obsahovať tieto povinné informácie, ako sa vyžaduje v článku 17 

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017: 

 

 
1. Meno prihlasovateľa. 
 

 

 
2. Vyhlásenie prihlasovateľa, v ktorom uvádza, že nevykonáva podnikateľskú činnosť 

zahŕňajúcu poskytovanie tovarov alebo služieb certifikovaného druhu. 
 

 
„Týmto vyhlasujem, že nevykonávam podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávanie 
[tovarov] [služieb] [tovarov a služieb] certifikovaného druhu.“ 

 

3. Vyobrazenie certifikačnej známky EÚ. 
 

 
Vyobrazenie označenia musí byť presne také isté ako označenie uvedené v 
prihláške. 

 

4. Tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje certifikačná známka EÚ. 
 

 
Zoznam tovarov a/alebo služieb musí byť presne taký istý ako zoznam v prihláške. 

 

5. Charakteristiky tovarov a/alebo služieb, ktoré majú byť certifikované certifikačnou 
známkou EÚ (napr. materiál, spôsob výroby tovarov alebo vykonávania služieb, 
kvalita alebo presnosť). 

 

 
 Musia byť jasne špecifikované a vysvetlené charakteristiky v súvislosti s ktorými sa 

tovary a/alebo služby certifikujú, pričom je potrebné umožniť príslušnej verejnosti 



jasne a presne ich pochopiť. 
 
 V prípade, že sa to vzťahuje na rôzne tovary s odlišnými charakteristikami, ktoré sa 

majú certifikovať v závislosti od jednotlivých kategórií tovarov, normy, ktoré sa majú 
certifikovať, musia byť špecifikované pre každý z jednotlivých typov tovarov. 

 
 V súvislosti so službami sa musia pre každý z jednotlivých typov služieb 

špecifikovať ich charakteristiky, a nie vlastnosti poskytovateľov služieb. 
 

 Opis charakteristík môže byť opísaný všeobecne, pričom nie je potrebné spresniť 
všetky technické aspekty a špecifikácie, ktoré môžu byť jednoducho doplnené 
odkazmi na oficiálne (t. j. súkromné alebo verejné subjekty) alebo všeobecne 
dostupné zdroje (napr. samotným prihlasovateľom) prostredníctvom príloh alebo 
priamych odkazov na webové sídla. 

 
 Predmetné tovary alebo služby nemôžu byť certifikované v súvislosti s ich 

zemepisným pôvodom, ako sa stanovuje v článku 83 ods. 1 nariadenia EÚ o 
ochrannej známke. 

 

6. Podmienky upravujúce používanie certifikačnej známky EÚ vrátane sankcií. 
 

 
 Musia obsahovať osobitné podmienky používania stanovené pre oprávneného 

používateľa: 
- že známka sa má používať ako certifikačná známka EÚ, 
- či existujú poplatky, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s používaním známky, 
- atď. 

 
 Povinne spresniť príslušné sankcie , ktoré sa uplatňujú v prípade, že: 

- nie sú dodržané podmienky upravujúce používanie a  
- certifikačná známka EÚ sa zneužíva. 
 

7. Osoby oprávnené používať certifikačnú známku EÚ. 
 

 
 Jasné uvedenie osoby, ktorá je oprávnená používať certifikačnú známku EÚ: 

(i) akákoľvek osoba, ktorá spĺňa požadovanú normu (ako sa uvádza v bodoch 5 
a 6); 

(ii) osobitná kategória osôb (je potrebné jasne stanoviť objektívne kritériá) 
 
 Ak má prihlasovateľ v úmysle zostaviť zoznam oprávnených používateľov 

certifikačnej známky EÚ, musí sa uviesť ako odkaz na webové sídlo, ktorý umožní 
systematickú aktualizáciu bez potreby meniť stanovy používania. 

 

8. Spôsob, akým má certifikačný orgán skúšať uvedené charakteristiky a dohliadať na 
používanie certifikačnej známky EÚ. 

 

 
 Musia sa spresniť používané skúšobné metódy a systém dohľadu uplatňovaný 

prihlasovateľom/vlastníkom certifikačnej známky EÚ s cieľom zaistiť, aby tovary 
a/alebo služby označené známkou skutočne mali certifikované charakteristiky: 
 

- metódy a frekvencia skúšania a dohľadu, 
- kvalifikácia osôb vykonávajúcich skúšky a dohľad, 



- „impulzy“ pre dodatočné alebo prísnejšie skúšky alebo opatrenia dohľadu, 
- atď. 
 
Oba súbory opatrení (skúšanie a dohľad) musí prihlasovateľ dostatočne jasne 
opísať, aby presvedčil úrad, ako aj trhové subjekty o tom, že tieto opatrenia sú 
primerané na zaistenie toho, aby sa certifikačná známka skutočne vzťahovala na 
tovary a/alebo služby, ktoré sa účinne certifikujú. 
 

 Prihlasovateľ nemusí nevyhnutne vykonať skúšky alebo dohliadať na podmienky 
používania. V niektorých prípadoch môže byť potrebné spolupracovať so 
špecializovanejšími externými osobami vykonávajúcimi skúšky a/alebo dohľad. 

 
 Podobne skúšanie tovarov a/alebo služieb označených známkou, ako aj dohľad 

nad podmienkami používania sa môžu obmedziť na kontroly vzorky alebo náhodné 
kontroly a nemusia sa rozšíriť na všetky certifikované tovary alebo na všetkých 
používateľov. 

 

Poznámka: V prípade, že prihlasovateľ doplní povinné informácie uvedené v stanovách 

používania prílohami, tieto prílohy by sa mali jasne identifikovať číslom v texte stanov a v 

pripojených dokumentoch s cieľom umožniť čitateľovi jednoducho identifikovať ich spojitosť 

a zachovať konzistentnosť. 

 




