Registrační řád Asociace českých výrobců otvorových výplní, o.s.
(AČVOV)
1/ Úvodní ustanovení
a) Tento registrační řád upravuje práva a povinnosti při udělování certifikátu Zaručeně
česká okna (ZČO) udělovaného Asociací českých výrobců otvorových výplní.
b) Ochranná známka ZČO je duševním vlastnictvím AČVOV a je registrována u Úřadu
průmyslového vlastnictví.
c) Udělování certifikátu ZČO není právně vymahatelné a řídí se výhradně podmínkami
stanovenými tímto registračním řádem.
2/ Základní podmínka pro udělení certifikátu ZČO
a) Základní podmínkou pro udělení certifikátu Zaručeně česká okna výrobnímu či
obchodnímu subjektu působícím v oblasti stavebních otvorových výplní je, že všechna jím
vyráběná či všechna jím dodávaná okna a dveře jsou vyrobena na území České republiky.
Tím se rozumí, že spojení rámů, okování a zasklení je provedeno v České republice.
b) Splnění této podmínky prokazuje žadatel o certifikát ZČO podpisem čestného
prohlášení od jednatele nebo jiného nejvyššího statutárního zástupce žadatele.
c) Certifikát ZČO se uděluje zvlášť v kategorii "výrobce" a zvlášť v kategorii "prodejce".
Prodává-li výrobce jakožto obchodní firma svoje produkty pod stejnou značkou, je
evidován v kategorii "výrobce", kategorie "prodejce" je tedy určena pouze pro subjekty,
které nemají vlastní výrobu otvorových výplní.
3/ Další podmínky pro udělení certifikátu ZČO
a) Dalšími podmínkami pro udělení certifikátu ZČO od AČVOV jsou:
- dodržování všech povinností spjatých s nošením certifikátu ZČO,
- zaplacením jednorázového registračního příspěvku, je-li k datu podání žádosti o certifikát
ZČO vyhlášen AČVOV,
- zaplacením příspěvků za dodání základních propagačních materiálů spojených s
propagací certifikátu ZČO, jsou-li k datu podání žádosti o certifikát ZČO vyhlášeny
AČVOV.
4/ Právo nositelů certifikátu ZČO
a) Právo každého nositele certifikátu ZČO je prezentovat se jakožto prodejce či výrobce
stavebních otvorových výplní vyrobených v České republice a to výhradně po dobu, v níž
je mu certifikát od AČVOV udělen a požívat všech benefitů s tím spojených.

5/ Povinnosti nositelů certifikátu ZČO
a) Každý nositel certifikátu ZČO je povinen dodržet základní podmínku, tedy po dobu, na
kterou mu byl certifikát ZČO udělen, vyrábět v rozsahu uvedeném v čl. 2, bodu a)
všechny stavební otvorové výplně v České republice, resp. prodávat pouze výrobky
stavebních otvorových výplní vyrobených v České republice.
b) Další povinnosti nositele certifikátu ZČO:
- vyplnit řádně a úplně přihlášku k nošení certifikátu ZČO,
- vyplnit pravdivě a úplně čestné prohlášení o splnění podmínky stanovené v čl. 2, bodu a)
tohoto řádu,
- propagovat výhody spojené s nošením certifikátu ZČO pro spotřebitele,
- dodržovat design manuál pro propagaci certifikátu ZČO,
- platit včas všechny příspěvky spojené s nošením certifikátu ZČO,
- v případě změn spojených se základní podmínkou na straně výrobce či prodejce v
návaznosti na čl. 2, bod a) je povinen nositel změnu spočívající v původu výroby ihned
AČVOV oznámit a nejpozději od okamžiku změny původu výroby zdržet se nošení
certifikátu ZČO,
- informovat o změnách všech skutečností uvedených v přihlášce,
- na základě doručeného rozhodnutí AČVOV se zdržet nošení certifikátu ZČO.
c) Nošení certifikátu spočívá v povinnosti zveřejňovat přiměřeným způsobem směrem ke
spotřebitelům, že daný subjekt je nositelem certifikátu ZČO, tedy informovat jej pomocí
vystavení samotného certifikátu ve svých provozovnách, na všech svých cenových
nabídkách, v prodejních katalozích, na svých webových stránkách a dalším přiměřeným
způsobem.
d) Pokud výrobní subjekt vyrábí stavební otvorové výplně pod více marketingovými
značkami, musí pro každou svoji značku požádat a splnění podmínek pro získání
certifikátu ZČO prokázat zvlášť.
e) Pokud výrobní či obchodní subjekt vyrábí či prodává stavební otvorové výplně pod
marketingovou značkou odlišnou od názvu jeho obchodní firmy, je toto povinen při žádosti
o certifikát ZČO toto uvést a nošení certifikátu ZČO spojit jak se svojí marketingovou
značkou, tak se svojí obchodní firmou, aby toto bylo spotřebitelům zřejmé a nemátlo je to.
f) Zjednodušenou registrací může projít žadatel o certifikát ZČO, pokud za něj alespoň z
jeden členů AČVOV vyslovil záruku a žádný z členů AČVOV k tomu nemá námitku. Za
takových podmínek je možno udělit dočasnou výjimku v podobě sníženého příspěvku
spojeného s nošením certifikátu ZČO.
6/ Zásady udělování certifikátu ZČO
a) Za účelem posuzování přihlášek, plnění podmínek a vedení řízení o odejmutí certifikátu
ZČO zřizuje AČVOV nejméně tří člennou pracovní komisi v čele s předsedou. Jednání
pracovní komise se řídí přiměřeně Jednacím řádem AČVOV.
b) Pro informování o certifikátu ZČO, všech souvisejících podmínkách a informacích a
seznamu nositelů certifikátu ZČO zřizuje AČVOV speciální webovou stránku
www.zaruceneceskaokna.cz.

c) Komise posuzuje každou přihlášku k nošení certifikátu ZČO v přiměřené lhůtě a
rozhoduje o jejím udělení či neudělení ve lhůtě nejdéle do 3 měsíců.
d) Při posuzování přihlášky může pracovní komise AČVOV požádat žadatele nebo jiné
subjekty o součinnost a rozhoduje s přihlédnutím k informacím získaným během
posuzování. Žadatel je povinen součinnost poskytnout a její odmítnutí je důvodem pro
neudělení práva k nošení certifikátu ZČO.
e) Právo k nošení certifikátu ZČO se uděluje buď na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.
7/ Odebírání práva k nošení certifikátu ZČO
a) Pracovní komise AČVOV si vyhrazuje právo kdykoliv odejmout nositeli právo k nošení
certifikátu ZČO. Takový krok písemně oznámí nositeli certifikátu ZČO, který je od
okamžiku doručení takového oznámení povinen zdržet se nošení certifikátu a všech
atributů a práv s tím spojených. O takovém rozhodnutí informuje AČVOV prostřednictvím
webových stránek www.zaruceneceskaokna.cz. Pokud si nositel certifikátu ZČO
nepřevezme rozhodnutí AČVOV o odebrání práva k nošení certifikátu AČVOV, má se za
to, že takové rozhodnutí je doručeno desátý den po zveřejnění na stránkách
www.zaruceneceskaokna.cz.
b) Proti odejmutí práva na nošení certifikátu ZČO lze podat odvolání k předsednictvu
AČVOV a to ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení o odejmutí práva k nošení
certifikátu ZČO. Podání odvolání nemá odkladný účinek pro povinnosti uvedené v
předchozím bodě tohoto řádu.
c) Předsednictvo AČVOV po obdržení odvolání proti odejmutí práva na nošení certifikátu
ZČO na svém nejbližším zasedání ustaví přezkumnou pracovní komisi, která následně
zváží odvolací argumenty uvedené v odvolání a podle nich doporučí rozhodnutí
předsednictvu AČVOV s odůvodněním svého doporučení. Následně v nejbližším možném
termínu předsednictvo AČVOV rozhodne. O svém rozhodnutí neprodleně informuje daný
subjekt a rozhodnutí zveřejní na webu www.zaruceneceskaokna.cz.
d) Odebrání práva k nošení certifikátu ZČO provádí pracovní komise AČVOV na základě
vlastních zjištění, na základě zjištění od členů AČVOV, na základě podnětů od ostatních
subjektů na trhu či spotřebitelů a na základě informací zjištěných od nositele certifikátu
AČVOV.
8/ Závěrečné ustanovení
Tento registrační řád nabývá účinnosti dne 31. 01. 2013.

......................................................
jméno a podpis předsedy AČVOV

