F11c

ŽÁDOST
Žádost
o poskytnutí práva k užívání ochranné známky
Ekologicky šetrná služba

EU Ecolabel

Žádám o (označte, prosím, platnou možnost)

Registrační číslo žádosti:

poskytnutí práva k užívání ekoznačky

_________________________________

prodloužení platnosti licence č. _________________

(vyplní certifikační orgán)

Kategorie služeb (označte, prosím, platnou možnost)
Turistické ubytování (dle tech. SME MŽP č. 43-2018/Roz. Komise EU č. 2017/175)
Úklidové služby (dle tech. SME MŽP č. 74-2018/Roz. Komise EU č. 2018/680)

Žadatel
Jméno společnosti: ____________________________________________________________________________________
Adresa sídla: ___________________________________________________________________________________________
Adresa provozovny: __________________________________________________________________________________
IČ: ______________________________ Bankovní spojení: _________________________________________________
DIČ: ____________________________ Datová schránka (ID): ____________________________________________
Adresa webových stránek žadatele: _______________________________________________________________
Kontaktní osoba (jméno; funkce; telefon; e-mail):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Souhlas GDPR: Tímto uděluji souhlas České informační agentuře životního prostředí, se
sídlem Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, IČ: 45249130 (dále jen „Zpracovatel“), aby ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje,
dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů žadatele/držitele licence ekoznačky
EŠV /EŠS /EU Ecolabel zveřejněných na webových stránkách www.ekoznacka.cz.
Podpis kontaktní osoby .

.........................................................................................
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Statutární orgán (jméno; telefon; e-mail):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Souhlas GDPR: Tímto uděluji souhlas České informační agentuře životního prostředí, se
sídlem Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, IČ: 45249130 (dále jen „Zpracovatel“), aby ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje,
dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů žadatele/držitele licence ekoznačky
EŠV /EŠS /EU Ecolabel zveřejněných na webových stránkách www.ekoznacka.cz.
Podpis statutárního orgánu

.........................................................................................

Certifikáty
Je služba označena v nějakém jiném programu environmentálního značení? *)
ANO*

NE

____________________________________________________________________________________________________________
*) Pokud ano, uveďte v jakém a přiložte kopii certifikátu.
Poplatky
Žádáte o snížení výše registračního a ročního poplatku z důvodu registrace v systému EMAS
nebo osvědčení certifikovaného systému environmentálního managementu podle ISO 14 001?
ANO*

NE

*) Pokud ano, přiložte k žádosti kopii osvědčení.
Žádáte o snížení výše registračního a ročního poplatku z důvodu, že jste mikro-, malým nebo
středním podnikem (ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES)?*)
ANO*

NE

Počet zaměstnanců ______________ stav k roku ______________
*) Pokud ano, uveďte počet zaměstnanců a přiložte k žádosti doklad (např. kopii formuláře
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pro Finanční úřad). Pro ověření ročního úhrnu
čistého obratu doložte kopií formuláře Přiznání k dani z příjmů právnických osob za poslední
zdaňovací období.
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Údaje o službě
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Pokud se jedná o úklidové služby, následující část nevyplňujte, přejděte dále k závazkům
žadatele.
Typ ubytování

hotel

kemp

Označte, prosím, typy nabízených služeb, které spadají pod vlastníka nebo vedení ubytovacího
zařízení, přesahující rámec samotné ubytovací služby:
stravovací služby
zelené plochy k dispozici pro hosty
rekreační nebo tělovýchovná zařízení
wellness centrum, přístupné také nerezidentům
Rozsah (pokud se jedná o řetězec, uveďte, kolik poboček pod ekoznačkou bude zahrnuto):
____________________________________________________________________________________________________________
Popište, prosím, jakoukoliv speciální službu nebo aktivitu, kterou poskytujete mimo služby
výše zmíněné:
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ _
Hrubý odhad počtu noclehů v přihlašovaném zařízení za rok:* ____________________________________
*) nepovinný údaj
Hrubý odhad ročního zisku bez DPH za prodané noclehy v Kč*): ___________________________________
*) nepovinný údaj
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Závazky žadatele
Jako žadatel (statutární zástupce žadatele) o poskytnutí práva k užívání ochranné známky
Ekologicky šetrný výrobek/Ekoznačky EU tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami
Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb a že:
1) Předložím dokumentaci prokazující splnění požadavků a kritérií stanovených
pro příslušnou produktovou kategorii technickou směrnicí MŽP/Rozhodnutím Komise
EU. Dle potřeby poskytnu doplňující informace a nezbytnou součinnost certifikačnímu
orgánu. Dokumentace musí být přehledně uspořádána a seřazena tak, aby odpovídala
pořadí kritérií uvedených v technické směrnici MŽP/Rozhodnutí Komise EU.
2) Potvrzuji, že výrobek splňuje environmentální kritéria pro poskytnutí práva k užívání
ochranné známky Ekologicky šetrná služba/Ekoznačky EU, a zavazuji se k tomu, že bez
zbytečného odkladu ohlásím certifikačnímu orgánu, jako výkonnému orgánu
Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb, jakékoliv
závažné změny týkající se plnění environmentálních kritérií nebo výrobních postupů.
3) Souhlasím a přijímám standardní formu smlouvy o používání ekoznačky a smluvní
postupy (práva a povinnosti) navržené certifikačním orgánem a beru na vědomí
podmínky dohody platné po dobu trvání smlouvy.
4) Zavazuji se k poskytnutí pravdivých informací certifikačnímu orgánu, na jejichž
základě se vypočte a hradí registrační poplatek za užívání ochranné známky
Ekologicky šetrná služba/Ekoznačky EU. Současně se zavazuji k úhradě tohoto
poplatku dle Pravidel o realizaci národního programu označování ekologicky šetrných
výrobků a služeb a příslušných směrnic certifikačního orgánu.
5) Umožním certifikačnímu orgánu nebo jemu zmocněnému zástupci provést kontrolu,
zda jsou plněny podmínky stanovené příslušnou technickou směrnicí
MŽP/Rozhodnutím Komise EU, a při této kontrole budu poskytovat účelnou
součinnost.
6) Přebírám zodpovědnost za správné a řádné užívání ochranné známky Ekologicky
šetrná služba/Ekoznačky EU.
Závazky certifikačního orgánu
1) Certifikační orgán se přijetím žádosti zavazuje, že informace, které jsou obsaženy v této
žádosti nebo jejích přílohách, využije výhradně jen ke zpracování posudku (souhrnné
zprávy) o splnění podmínek pro poskytnutí práva k užívání ochranné známky
Ekologicky šetrné služby/Ekoznačky EU a neposkytne je žádné třetí osobě. Pokud
nedojde k uzavření licenční smlouvy, sdělí důvody výhradně žadateli.
2) Certifikační orgán potvrdí přijetí žádosti e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené
v žádosti.
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Přílohy k žádosti
Žádost je považována za kompletní, pokud jsou doručeny také doklady (protokoly, osvědčení,
certifikáty, čestná prohlášení) o splnění environmentálních požadavků příslušné technické
směrnice MŽP/Rozhodnutí Komise EU. Přílohy by měly být seřazeny a označeny dle
příslušných kritérií.
Ostatní
Žádost bude registrována pouze v případě, když bude doručena na adresu České informační
agentury životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, s platným podpisem.
V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je možné žádost akceptovat
v elektronické verzi.
Ostatní dokumentaci prokazující splnění kritérií je možné zaslat v elektronické podobě.

V ..................................... dne .............................

........................................................................
Podpis žadatele a razítko

