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Úvod – stručně o certifi kátu

  Certifi kát uděluje Asociace českých výrobců 
otvorových výplní (AČVOV), www.acvov.cz, za účelem 
podpory výrobců a prodejců českých oken a dveří před 
konkurencí prodávající okna a dveře z dovozu.

  Základní podmínkou pro udělení certifi kátu Zaručeně 
česká okna (ZČO) výrobnímu či obchodnímu subjektu 
působícím v oblasti stavebních otvorových výplní je, 
že všechna jím vyráběná či všechna jím dodáváná 
okna a dveře jsou vyrobena na území České republiky. 
Tím se rozumí, že spojení rámů, okování a zasklení je 
provedeno v České republice. Splnění této podmínky 
prokazuje žadatel o certikát ZČO podpisem čestného 
prohlášení (jednatelem nebo jiným nejvyšším 
statutárním zástupcem žadatele).

  Bližší informace naleznete na 
www.zaruceneceskaokna.cz.
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Další podmínky pro získání certifi kátu Zaručeně 

česká okna

–  dodržování všech povinností spjatých s nošením 
certifi kátu ZČO,

–  zaplacení jednorázového registračního příspěvku, je-li 
k datu podání žádosti o certifi kát ZČO vyhlášen AČVOV,

–  zaplacení poplatku za dodání základních propagačních 
materiálů spojených s propagací certifi kátu ZČO, jsou-li 
k datu podání žádosti o certifi kát ZČO 
vyhlášeny AČVOV.

Povinnosti nositelů certifi kátu Zaručeně česká 

okna

–  Každý nositel certifi kátu ZČO je povinen dodržet 
základní podmínku, tedy po dobu, na kterou mu byl 
certikát ZČO udělen, vyrábět všechny stavební otvorové 
výplně v České republice, resp. prodávat pouze výrobky 
stavebních otvorových výplní vyrobených v České 
republice.

–  Nošení certifi kátu s sebou nese také povinnost 
zveřejňovat přiměřeným způsobem směrem ke 
spotřebitelům, že daný subjekt je nositelem certifi kátu 
ZČO, tedy informovat je pomocí vystavení certifi kátu 
ve svých provozovnách, ve všech svých cenových 
nabídkách, v prodejních katalozích, na svých webových 
stránkách a dalším přiměřeným způsobem.

–  Veškeré informace k certifi kaci jsou k dispozici 
v Registračním řádu AČVOV.
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Seznam doporučení k prezentaci certifi kátu 

Zaručeně česká okna jejich nositeli:

1)  Certifi kaci Zaručeně česká okna uvádějte na všech 
vašich cenových nabídkách. Na výběr máte ze tří 
variant. Pokud máte tu možnost, vložte jednu z variant 
do svých systémů pro tvorbu nabídek, abyste je 
mohli automaticky tisknout nebo používejte dodanou 
samolepku.
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2)  Používejte fakt, že jste nositelem certifi kátu Zaručeně 
česká okna jako konkurenční výhodu. Vašim 
zákazníkům vysvětlujte, že zaručujete nejenom českou 
kvalitu výroby, ale že nemusejí mít obavu, že snadno 
a ze dne na den “zavřete krám”(jako se v mnoha 
případech stává prodejcům oken a dveří z dovozu) 
a nebudete již k dispozici např. pro doobjednávku nebo 
záruční a pozáruční servis. Využívejte příkladů známých 
problémů, kterými mnohá okna z dovozu trpí.

3)  Vyvěste aktuální certifi kát Zaručeně česká okna ve 
všech svých provozovnách, kde jste v kontaktu se 
svými zákazníky.

4)  Umístěte informaci o tom, že jste nositeli certifi kátu:
– na svoje prodejní katalogy,
–  všude tam, kde inzerujete svoji značku a svoje 

výrobky (pokud je to prostorově možné).

vzor certifi kátu
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5)  Informujte o certifi kátu Zaručeně česká okna 
návštěvníky svých webových prezentací. Abychom 
rozšířili povědomí veřejnosti o certifi kaci ZČO také 
v prostředí internetového vyhledávání, je nutné dodržet 
tuto strukturu vložení grafi ckého banneru:

Na přiloženém CD mát k dispozici výběr z několika 
možných velikostí a stylů statických i animovaných 
grafi ckých bannerů pro vaši webovou prezentaci.

Pro snazší propagaci certifi kace máte k dispozici design 
manuál značky Zaručeně česká okna.

V případě, že byste uvítali jiné podklady pro prezentaci 
certifi kace Zaručeně česká okna nebo potřebujete poradit 
s možnostmi prezentace, kontaktujte nás 
(www.zaruceneceskaokna.cz).

grafi cký manuál
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