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poskytuje 

 

L I C E N C I 

 

pro označování dokumentů, štítků, propagačních médií, všeobecných firemních dokumentů 

 

 
                                                                                                                     

 

z produkce firmy 

 

, Česká republika 

 

certifikační značkou IQNET a CQS  

v provedení: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ing. Jana Olšanská 
Vedoucí certifikačního orgánu CQS a výkonný ředitel 

CQS z.s. 

 

 

 

Tento licenční list je nedílnou součástí licenční smlouvy! 



Vzor Licence.doc/07.22 2/3 CQS D-14-06 

Licenční smlouva 

 
I. Smluvní strany  

 Poskytovatel licence: 

 CQS z.s. 

 Prosecká 412/74 

1890 00 Praha 9 

 Česká republika 

IČO: 69346305 

DIČ: CZ69346305 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58728   

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 156335069/0300 

 

 

 Nabyvatel licence: 

 

 

Česká republika 

IČO: 

DIČ: CZ 

zapsaný  

 

 

II.  Předmět smlouvy 

 1. CQS z.s. je majitelem certifikační značky v provedení uvedeném v licenčním listě, který je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

 2. Touto smlouvou poskytuje Poskytovatel licence nabyvateli licence oprávnění užívat kombinaci 

předmětných značek při označování dokumentů, štítků, propagačních médií, všeobecných firemních 

dokumentů uvedených v licenčním listu. Způsob a provedení označování dokumentů, štítků, 

propagačních médií, všeobecných firemních dokumentů musí být vždy v souladu se vzorem uvedeným 

v licenčním listě. V barevném provedení je povolena barva modrá, černá, červená, zelená. Předmětné 

značky je Nabyvatel licence povinen užívat pouze v kombinaci a podle podmínek uvedených 

v dokumentu CQS D-14-03 Kritéria používání certifikační značky IQNET a certifikační značky CQS, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Licenční smlouvy. Předmětné značky nesmí být umístěny na 

protokolech o zkouškách a kalibračních listech Zkušebních / kalibračních laboratoří. 

 3. Nabyvatel licence se touto smlouvou zavazuje platit Poskytovateli a majiteli certifikačních značek 

licenční poplatek dohodnutý v čl. III. bodě 1. této smlouvy a dodržovat podmínky této smlouvy a 

podmínky uvedené v dokumentu CQS D-14-03 Kritéria používání certifikační značky IQNET a 

certifikační značky CQS. 

 

 

III. Cena a fakturační podmínky 

1. Licenční poplatek za užívání certifikačních značek IQNET a CQS při označování dokumentů, štítků, 

propagačních médií, všeobecných firemních dokumentů byl stanoven dohodou smluvních stran a činí    

3.000,- Kč + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence do 10 

pracovníků (včetně) 

6.000,- Kč + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence od 11 

do 50 pracovníků (včetně) 

8.000,- Kč + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence od 51 

do 70 pracovníků (včetně) 

10.000,- Kč + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence od 71 

do 120 pracovníků (včetně) 

12.000,- Kč + DPH (podle předpisů platných v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence od 

121 do 250 pracovníků (včetně) 

15.000,-Kč + DPH (podle platných předpisů v den fakturace) ročně při velikosti nabyvatele licence 

nad 250 pracovníků  
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 2. Licenční poplatek se Nabyvatel licence zavazuje hradit bankovním převodem na účet Poskytovatele 

licence předem jednou ročně na základě vystavené faktury. Faktura je splatná do data uvedeného na 

faktuře, nejpozději do 10 dnů od jejího doručení Nabyvateli licence. 

 

 

 

Další ujednání 

1. Smlouva se uzavírá na dobu platnosti certifikátu č. CQS, CQS, CQS,  t.j. do   

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí, s výpovědní dobou 30 dnů 

ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Důvodem výpovědi licenční smlouvy ze 

strany Poskytovatele licence je neplnění podmínek uvedených v dokumentu CQS D-14-03 Kritéria 

používání certifikační značky IQNET a certifikační značky CQS Nabyvatelem licence, předčasné 

ukončení platnosti výše uvedeného(ých) certifikátu(ů) nebo prodlení Nabyvatele licence se zaplacením 

licenčního poplatku. 

3. Nabyvatel licence je v případě ukončení licenční smlouvy (dohodou, výpovědí nebo uplynutím doby, na 

kterou je licenční smlouva uzavřena) povinen vrátit licenční list Poskytovateli licence a je povinen 

okamžitě ukončit užívání příslušné značky při označování dokumentů, štítků, propagačních médií, 

všeobecných firemních dokumentů. 

4. Pro případ, že Nabyvatel licence neukončí užívání předmětné značky podle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý den neoprávněného užívání 

značky. Nabyvatel licence je povinen smluvní pokutu zaplatit na účet Poskytovatele licence, a to na 

základě jeho písemné výzvy, do 14 dnů od jejího obdržení.   

5. Licence nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu licenční smlouvy jejími účastníky. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, která mají stejnou platnost. Jedno vyhotovení obdrží 

Nabyvatel licence, jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel licence. 

7. Otázky této smlouvy přímo neřešené či rozpory budou účastníky smlouvy řešeny v souladu s českým 

právním řádem, zejména s ustanovením § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

8. Účastníci této smlouvy svými podpisy stvrzují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Poskytovatel Licence zašle Licenci a certifikační značky v elektronické podobě na email Nabyvatele 

licence:  

 

Uveďte e-mail Nabyvatele licence:  

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………     …………………………… 

   Ing. Jana Olšanská 

Vedoucí certifikačního orgánu a 

výkonný ředitel 

  V ………..……….. dne:                                                               V Praze dne:  

 

 


