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ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANĚ OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
V řízení o označeních původu a zeměpisných označeních patřících do působnosti Úřadu průmyslového
vlastnictví (dále jen „Úřad“) se uplatňují obecné předpisy o správním řízení, zejména zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, a dále následující speciální právní předpisy
a mezinárodní smlouvy, ve znění pozdějších předpisů.
-

zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele (dále i jen „zákon“);

-

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele;

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin;

-

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná
označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla;Prováděcí nařízení Komise (EU) č.
668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin;

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení lihovin;

-

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování
a ochraně zeměpisných označení lihovin;

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007;Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů;

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, o definici, popisu, obchodní úpravě,
označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků;

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb., o smlouvě mezi ČSSR a Švýcarskou konfederací, o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení;

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb., o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky, o ochraně údajů o původu, a jejich zeměpisných a obdobných označení (lze ji
aplikovat pouze na výrobky, které nespadají do rozsahu nařízení č. 1151/2012, tj. nezemědělské
a nepotravinářské);

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou, o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ (lze ji aplikovat pouze na výrobky, které nespadají do rozsahu nařízení č. 1151/2012, tj. nezemědělské a nepotravinářské);

-

bilaterální dohody o ochraně označení původu a zeměpisných označení mezi EU a třetími zeměmi, viz http://ec.europa.eu/agriculture/gi-international/index_en.htm;

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 81/1970 Sb., o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu;

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 67/1975 Sb., o Lisabonské dohodě na ochranu označení
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původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14.
července 1967;
-

sdělení č. 191/1995 Sb., obsahující TRIPS - dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví;

-

zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

1.

Zahájení správního řízení ve věci označení původu/zeměpisných označení

1.1
Podání ve věci
Úřad vede řízení o žádostech o národní zápis, žádostech o komunitární zápis a o mezinárodní zápis.
Obecné podmínky pro podání ve věci označení původu/zeměpisných označení (dále též jen OP/ZO) před
Úřadem jsou upraveny v části A Metodických pokynů.
1.2
Forma podání
Podání lze učinit písemně, nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů
(zaručeným elektronickým podpisem). Lze je též učinit pomocí technických prostředků; takové podání, obsahující návrh ve věci, je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 5ti dnů.
Nebylo-li podání ve lhůtě 5ti dnů doplněno, hledí se na ně tak, jako by vůbec nebylo podáno. V případě, že
se má jednat o podání žádosti o zápis, pak je tato skutečnost průzkumovým pracovníkem oznámena osobě,
která toto podání učinila. Originál podání zaslaný po uplynutí 5tidenní lhůty se považuje za nové podání.
Podáním učiněným technickými prostředky se rozumí i takové podání, jež umožní zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, tedy např. prostřednictvím telefaxu nebo Internetu
bez použití zaručeného podpisu (dále jen e-mailem). Pětidenní lhůta je lhůta procesní, a proto postačuje, pokud písemné doplnění je poslední den podáno provozovateli poštovních služeb k přepravě.
Jestliže se podání činí telefaxem nebo e-mailem, a datum, kdy odesílání začalo, se liší od data, kdy Úřad
přijal úplné podání, považuje se za datum podání datum, kdy Úřad přijal úplné podání.
Pro podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem platí stejné zásady pro určení doby doručení, následné potvrzení (papírovým) originálem se nevyžaduje, přičemž při přijímání těchto podání provádí oddělení vstupní a poplatkové (podatelna Úřadu) úkony, které jsou stanoveny „Standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu“.
Je-li podání do Úřadu učiněno prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou cestou se zaručeným
elektronickým podpisem a jeho součástí jsou přiložené doklady (např. plná moc), musí být v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, provedena autorizace papírového dokumentu do elektronické podoby formou konverze (ověření shody obsahu
těchto dokumentů a připojení certifikační doložky provádějí na žádost kontaktní místa veřejné správy, pošty, Czech Pointy a dále advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem). Pouze v takovém
případě má daný dokument stejné právní účinky jako originál nebo jeho ověřená kopie.
Následující podání, týkající se OP/ZO a žádostí o jejich zápis, přijímá Úřad i telefaxem, e-mailem, aniž by
dále vyžadoval následné písemné potvrzení:
-

žádost o vydání výpisu z rejstříku;

-

žádost o vydání opisu;

-

žádost o prominutí zmeškání lhůty;
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-

žádost o prodloužení lhůty;

-

žádost o informaci o stavu řízení;

-

žádost o opravu chyb v údajích;

-

sdělení Mezinárodního úřadu WIPO

-

připomínky a jiná sdělení Komise

-

souhlas, popřípadě i jiné vyjádření žadatele s úpravami žádostí navrženými Úřadem nebo Komisí.

Přijetí každého podání, učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo bez něho) je potvrzeno tzv. „automatickou odpovědí“ v českém a anglickém jazyce.
U podání částečně nebo zcela nepoužitelných k danému účelu pro neúplnost, nečitelnost, nejasnost, je nutno posoudit jednotlivě, zda jim budou přiznány právní účinky (např. nelze zjistit, kdo jej činí, úkon zjevně není žádostí, k vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán). V takovém případě pomůže oddělení
vstupní a poplatkové podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Nepodaří-li se nedostatky odstranit nebo podatele identifikovat, oddělení vstupní a poplatkové věc podle § 43 správního řádu usnesením odloží.
Jestliže se sdělení činí e-mailem, je datem a časem doručení datum a čas poštovního serveru Úřadu. Oddělení vstupní a poplatkové podání přijaté e-mailem vytiskne, označí výtisk datem a dále s touto listinou nakládá jako s každým jiným dokumentem v písemné formě.
V případě podání opatřeného elektronickým podpisem je originál podání elektronicky archivován.
Dokumenty pro řízení vyhotoví oddělení vstupní a poplatkové pouze v jednom papírovém provedení, přičemž
u podloh přihlášky je to pracovní vyhotovení. Další potřebné papírové vyhotovení dokumentu nebo jeho částí
zajistí oddělení vstupní a poplatkové na konkrétní žádost průzkumového pracovníka, vyřizujícího spis.
Všechna podání musí být zaslána na adresu Úřadu <posta@upv.cz> (nikoliv na adresu jednotlivých zaměstnanců Úřadu). Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsané zaručeným elektronickým
podpisem, lze přijmout pouze na adrese posta@upv.cz.
Pokud podání zaslané Úřadu prostřednictvím veřejné datové sítě přesto dojde na adresu zaměstnance Úřadu, pak tento zaměstnanec předá podání na adresu posta@upv.cz.
Při telefonickém styku s žadatelem, resp. jeho zástupcem, je třeba vyzvat tyto osoby, aby případná ujednání
potvrdily písemně. Bez těchto následných písemných potvrzení nelze přistoupit k vydání rozhodnutí ve věci.
To se samozřejmě netýká dohodnutých drobných formálních úprav, které nemají vliv na rozsah ochrany.
Obsah telefonického rozhovoru je nutné zaznamenat ve spisu, opatřit datem a podpisem úřední osoby (lze
použít formulář Úřadu – Záznam z jednání).
1.3
Doručování
Obecné podmínky pro doručování ve věci označení původu/zeměpisných označení před Úřadem jsou upraveny v Části A Metodických pokynů.
Je-li žadatel v řízení zastoupen, zasílají se všechny zprávy a rozhodnutí Úřadu zásadně zástupci, nestanoví-li žadatel jinak. Rozhodnutí, které je doručeno pouze účastníku a nikoli právnímu zástupci, nemůže nabýt právní moci.
Doporučeně na zpáteční lístek (dále jen „dodejka“) se zasílají všechna rozhodnutí Úřadu, jež obsahují poučení o opravném prostředku těm účastníkům řízení, kteří mohou opravný prostředek použít (včetně těch,
kteří si vyzvedávají poštu osobně), s výjimkou rozhodnutí o postoupení žádosti o komunitární zápis OP/ZO
a rozhodnutí o postoupení žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu OP/ZO, nejsou-li tato rozhodnutí současně rozhodnutími o námitkách, a to zejména:
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-

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zápis, zrušení, o změnu specifikace nebo jinou změnu u OP/ZO;

-

usnesení o zastavení řízení o žádosti o zápis, zrušení, o změnu specifikace nebo jinou změnu
u OP/ZO;

-

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zápis nebo o změnu specifikace u komunitárního zápisu OP/ZO;

-

usnesení o zastavení řízení žádosti o zápis nebo o změnu specifikace u komunitárního zápisu OP/ZO;

-

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení komunitárního zápisu OP/ZO;

-

usnesení o zastavení řízení o žádosti o zrušení komunitárního zápisu OP/ZO;

-

rozhodnutí o postoupení žádosti o zrušení komunitárního zápisu OP/ZO Komisi

-

výzva k zaplacení nebo doplacení správního poplatku;

-

spisy odesílané soudům či jiným státním orgánům.-

Pokud se dodejka do spisu nevrátí do 30 dnů od odeslání zásilky, průzkumový, resp. pověřený, pracovník
požádá pracovníky podatelny, aby zahájili pátrání po dodejce u provozovatele poštovních služeb. Za kontrolu správného vrácení dodejky v tomto smyslu odpovídá průzkumový, resp. pověřený, pracovník.
V případě, že provozovatel poštovních služeb dodejku nedohledá, posílá se příslušná zásilka přihlašovateli nebo jeho zástupci ještě jednou.
V případě vrácení dodejky bez podpisu adresáta, případně bez data převzetí zásilky, je třeba, aby průzkumový, resp. pověřený, pracovník předal dodejku oddělení vstupnímu a poplatkovému k reklamaci u provozovatele poštovních služeb.
Vrácenou podepsanou dodejku průzkumový, resp. pověřený, pracovník pevně připojí k rozhodnutí.
Doručení veřejnou vyhláškou je nutno opakovat při každé případné další korespondenci s přihlašovatelem.
Je-li tedy např. veřejnou vyhláškou doručeno sdělení pracoviště OP/ZO o nedostatcích žádosti, je nutno po
uplynutí lhůty k vyjádření zaslat rozhodnutí Úřadu opět na uvedenou adresu a teprve poté rozhodnutí doručit veřejnou vyhláškou.
1.4
Úkony průzkumového pracovníka v případě podání rozkladu, autoremedura
Všechna rozhodnutí úřadu vydaná ve věci OP/ZO lze napadnout rozkladem. Podle ustanovení § 152 odst. 1
a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 téhož zákona, je pro podání rozkladu u Úřadu stanovena lhůta 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Není-li uhrazen poplatek za podání rozkladu, vyzve oddělení vstupní a poplatkové podatele rozkladu k platbě.
Podaný rozklad průzkumový pracovník posoudí, a pokud dojde k závěru, že v podaném rozkladu jsou vyvráceny všechny důvody, na jejichž základě bylo napadené rozhodnutí vydáno, může o rozkladu rozhodnout
v rámci své pravomoci tzv. autoremedurou (§ 87 správního řádu). Rozhodnutí podepisuje vedoucí oddělení.
Tento postup lze aplikovat pouze v případě, jestliže se rozkladu vyhoví v plném rozsahu a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než podatele rozkladu, popřípadě souhlasí-li s tím i ostatní účastníci řízení.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o rozkladu vydaného formou autoremedury řízení pokračuje.
Neshledá-li orgán prvního stupně řízení, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro vyhovění rozkladu
formou autoremedury, předloží jej spolu s příslušným spisem a s předkládací zprávou k rozkladu bezodkladně oddělení vstupnímu a poplatkovému ke kontrole platby a skenování. Oddělení vstupní a poplatkové bezodkladně vyznačí došlou platbu a spis předá obratem ke skenování. V aplikaci SYPP2 musí datum předání spisu
odpovídat dni fyzického předání spisu samostatným oddělením rozkladů (plus doba pro skenování). Za dodržování termínů předání spisů odpovídají ředitel odboru, resp. vedoucí samostatného oddělení.
Předkládací zpráva musí obsahovat zejména tyto údaje:
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-

zda se jedná o rozklad nepřípustný či opožděný;

-

stanovisko k hlavním důvodům rozkladu;

-

návrh na výrok.

Kromě případů autoremedury a případu nezaplacení správního poplatku za rozklad může o rozkladu rozhodovat pouze předseda Úřadu. Orgán prvého stupně řízení musí proto předložit samostatným oddělením
rozkladů i takový rozklad, který hodnotí jako opožděný nebo nepřípustný, neboť sám takový rozklad nemůže zamítnout jako neopodstatněný.

2.

Podání žádosti o národní zápis OP/ZO (§ 5 a násl. zákona)

Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahuje přímo použitelný
předpis EU – nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012. Žádost o národní zápis OP/ZO tedy není přípustná ve
vztahu k vybraným zemědělským produktům a potravinám.
O zápis OP/ZO se žádá podáním žádosti o zápis OP/ZO u Úřadu. Žádost může podat u Úřadu sdružení výrobců nebo zpracovatelů (dále jen „sdružení“) pro zboží vyrobené a/nebo zpracované a/nebo připravené na
území a za podmínek stanovených zákonem (§ 2 písm. a). Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může
o zápis OP/ZO požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na
území a za podmínek stanovených zákonem (§ 2 písm. a). Podání žádosti se řídí obecnými pravidly o podání (viz část A Metodických pokynů). Údaje, které musí obsahovat žádost o zápis OP/ZO, stanoví § 5 zákona. Úřad pro žadatele vydává formulář Žádost o národní zápis označení původu/zeměpisného označení.
Použití formuláře není podmínkou řádného podání.
Dobou rozhodnou pro založení data podání žádosti je doba, kdy žádost o zápis došla do Úřadu, nikoli doba,
kdy byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li žádost podána telefaxem nebo e-mailem, je dnem
podání datum přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu doručení originálu žádosti v zákonem stanovené
lhůtě (5 dnů). Na přihlášku podanou telefaxem nebo e-mailem administrativní pracovník oddělení vstupního
a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve dnech
pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití žádosti o zápis do Úřadu.
2.1
Formální průzkum náležitostí žádosti o zápis
Na žádosti o zápis administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího
podání a přidělí jí číslo spisu. Poté žádost o zápis postoupí průzkumovému pracovníku.
Správní poplatek za podání žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení
Poplatek za podání (národní) žádosti o zápis je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve výši 4000 Kč. Není-li poplatek zaplacen současně s podáním žádosti, požádá průzkumový pracovník
oddělení vstupní a poplatkové o zaslání výzvy k zaplacení. Není-li správní poplatek ve lhůtě stanovené ve
výzvě k zaplacení zaplacen, zastaví průzkumový pracovník podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti o zápis.
Definice OP/ZO (§ 2 zákona)
-

Únor 2015

označením původu se rozumí název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen „území“) používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými
přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve
vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána
i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení;
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-

zeměpisným označením název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území,
jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Povinné náležitosti žádosti o zápis OP/ZO (§ 5 zákona)
-

znění označení původu/zeměpisného označení

-

název, popřípadě obchodní firma a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele,
popřípadě i jeho zástupce

-

zeměpisné vymezení území, v němž probíhá výroba a zpracování a příprava zboží/ výroba nebo
zpracování nebo příprava zboží

-

označení provozovny, která zboží opatřované označením původu vyrábí a zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu/ vyrábí nebo zpracovává nebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí zeměpisného označení

-

výčet zboží, jehož se má označení původu týkat (zbožím se rozumí jakákoliv movitá věc, která
byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena
k nabídce spotřebiteli; za zboží se považují i služby) popis vlastností nebo kvalitativních znaků
zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím

K žádosti musí být přiložen výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území,
v němž probíhá výroba a (nebo) zpracování a (nebo) příprava zboží, osvědčující, buď že provozovna žadatele je umístěna ve vymezeném území, nebo že žadatel zboží s popsanými vlastnostmi nebo kvalitativními
znaky, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím, vyrábí nebo zpracovává.
Má-li být označení původu nebo zeměpisné označení zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, jejichž seznamy stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou, musí být žádost doložena specifikací obsahující následující informace (§ 6 zákona) – žádost však může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se zároveň nevztahuje přímo použitelný předpis EU – nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012
-

název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení původu/zeměpisného označení

-

popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny

-

zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o tom, že se jedná o tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné označení pro zemědělské výrobky nebo potraviny pocházející z vymezeného území

-

údaje prokazující, že zemědělský výrobek nebo potravina pochází z vymezeného území

-

popis způsobu získání zemědělského výrobku nebo potraviny, popřípadě popis hodnověrných
a neměnných místních způsobů jejich získávání

-

údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky zemědělského výrobku nebo
potraviny a zeměpisným původemo

2.2
Řízení o žádosti
Po zaplacení správního poplatku průzkumový pracovník přezkoumá, zda označení původu/zeměpisné
označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost obsahuje všechny povinné náležitosti (§ 5).
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Nemá-li žádost některou z náležitostí podle § 5, vyzve průzkumový pracovník žadatele, aby žádost doplnil,
a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Současně žadatele upozorní,
že nebudou-li ve lhůtě náležitosti doplněny, řízení zastaví.
Je-li označení vyloučeno ze zápisu podle § 4 (tj. jestliže jeho doslovné znění sice pravdivě označuje území,
ze kterého zboží pochází, přesto je však způsobilé vyvolat mylnou domněnku, že zboží pochází z jiného
území, jde-li o obecný název druhu zboží ve smyslu § 2 písm. d) zákona, nebo je-li označení, o jehož zápis
se žádá, shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou
či zapsanou ochrannou známkou nebo s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, jestliže by tato shoda ve svém důsledku vedla ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží) nebo nesplňuje-li OP/ZO
podmínky zápisu stanovené zákonem, informuje o tom Úřad výměrem žadatele a stanoví mu dvouměsíční lhůtu k vyjádření.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neprokáže, že označení ze zápisu podle § 4 vyloučeno není nebo že splňuje podmínky zápisu stanovené zákonem, Úřad žádost zamítne.
U žádostí o zápis OP/ZO pro zemědělský výrobek nebo potravinu Úřad v odůvodněném případě vyzve žadatele, aby nálezem kontrolního orgánu doložil, že zemědělský výrobek či potravina splňuje náležitosti specifikace (§ 6 zákona). K tomu Úřad žadateli stanoví minimálně dvouměsíční lhůtu a upozorní jej, že nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě předložen, bude řízení zastaveno.
Obsahuje-li žádost o zápis potřebné náležitosti, resp. jsou-li tyto ve stanovené lhůtě doplněny, a není-li řízení zastaveno či žádost zamítnuta, OP/ZO se zapíše do rejstříku a zápis se oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem. Žadateli se vydá osvědčení o zápisu. Kopii osvědčení průzkumový pracovník založí do spisu a předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.

3.

Žádost o zápis změn specifikace u národního zápisu OP/ZO (§ 9 zákona)

Žadatel o zápis OP/ZO může u Úřadu požádat o změnu specifikace (není zpoplatněno), zejména se zřetelem
k vývoji v oblasti vědeckých a technických znalostí nebo z důvodu nového vymezení území.
Obsahuje-li žádost o změnu specifikace nedostatky, vyzve Úřad žadatele k jejich odstranění a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň jej poučí, že nebudou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení o žádosti zastaveno.
Průzkumový pracovník postoupí žádost o změnu specifikace případným dalším známým účastníkům řízení
s výzvou, aby se k žádosti vyjádřili, k čemuž jim stanoví přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud se ve
stanovené lhůtě nevyjádří a bude-li žádost shledána opodstatněnou, vydá Úřad rozhodnutí o schválení změny.
Oznámení o podání žádosti o změnu Úřad spolu se zněním specifikace (po provedení požadovaných změn)
rovněž vyvěsí na úřední desce s výzvou, aby se osoby s právním zájmem na věci k žádosti vyjádřily, k čemuž jim stanoví přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, vydá Úřad
rozhodnutí o schválení změny.
Je-li žádost o změnu opodstatněná, neobsahuje-li nedostatky, nebo jsou-li ve lhůtě odstraněny, a nejsou-li
proti žádosti vzneseny připomínky ze strany případných dalších účastníků řízení, průzkumový pracovník
požadovanou změnu specifikace zapíše do databáze a dá pokyn k oznámení změny ve Věstníku.
Nejsou-li odstraněny nedostatky žádosti, Úřad řízení o žádosti zastaví. Je-li žádost neopodstatněná, nebo
pokud případní další účastníci řízení vyjádří nesouhlas s požadovanou změnou, rozhodne Úřad o žádosti
o změnu specifikace na základě obsahu spisu.
Průzkumový pracovník připraví návrh rozhodnutí, předá jej ke schválení vedoucímu oddělení, poté rozhodnutí orazítkuje, zašle všem známým účastníkům řízení a předá pracovníkovi oddělení vstupního a poplatkového k vyvěšení na úřední desce.
Únor 2015
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Je-li výsledkem rozhodnutí schválení změny specifikace, průzkumový pracovník tuto skutečnost zapíše do
databáze a dá pokyn k oznámení ve Věstníku.
Došlo-li ke změně specifikace, průzkumový pracovník její aktuální znění založí do spisu a předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.

4.

Žádost o zápis jiných změn u národního zápisu OP/ZO

(typicky u OP/ZO, zapsaných pro výrobky či služby, u kterých se specifikace nevyžaduje, nebo u OP/ZO
zapsaných podle dříve platné právní úpravy)
Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po
zápisu OP/ZO (§ 15 odst. 5 zákona). Může jít například o změnu zeměpisného vymezení území, na němž
probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, nebo změnu popisu vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím. Následující postup se nepoužije při zápisu tzv. „dalšího uživatele“ (institut „dalšího uživatele“ není v nyní platném zákoně výslovně upraven, dalšího uživatele je však teoreticky možné do rejstříku zapsat na základě §15 odst. 3 zákona).
Žádost o zápis změn (není zpoplatněna) může předložit sdružení výrobců nebo zpracovatelů, které podalo
žádost o zápis, nebo i jakákoliv jiná osoba, resp. sdružení, které má na věci oprávněný zájem (např. o rozšíření příliš úzce vymezené zeměpisné oblasti by mohla oprávněně žádat osoba, která je nyní mimo oblast
a nemůže být tedy oprávněným uživatelem).
Obsahuje-li žádost o změnu nedostatky, vyzve Úřad žadatele k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň jej poučí, že nebudou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení o žádosti zastaveno.
Průzkumový pracovník postoupí žádost případným dalším známým účastníkům řízení s výzvou, aby
se k žádosti vyjádřili, k čemuž jim stanoví přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří a bude-li žádost o změnu shledána opodstatněnou, rozhodne Úřad o provedení změny.
Oznámení o podání žádosti o změnu Úřad spolu se zněním textu (po provedení požadovaných změn) rovněž vyvěsí na úřední desce s výzvou, aby se osoby s právním zájmem na věci k žádosti vyjádřily, k čemuž
jim stanoví přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, rozhodne Úřad
o provedení změny.
Je-li žádost o změnu opodstatněná, neobsahuje-li nedostatky, nebo jsou-li ve lhůtě odstraněny, a nejsou-li
proti žádosti vzneseny připomínky ze strany případných dalších účastníků řízení, průzkumový pracovník
připraví rozhodnutí o schválení změny (nemusí obsahovat odůvodnění), které orazítkuje a po schválení vedoucím oddělení zašle účastníkům řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí požadovanou změnu zapíše do
databáze a dá pokyn k oznámení ve Věstníku.
Nejsou-li odstraněny nedostatky žádosti, Úřad řízení o žádosti zastaví. Je-li žádost neopodstatněná, nebo
pokud případní další účastníci řízení vyjádří nesouhlas s požadovanou změnou, rozhodne Úřad o žádosti
na základě obsahu spisu.
Průzkumový pracovník připraví návrh rozhodnutí, předá jej ke schválení vedoucímu oddělení, rozhodnutí
orazítkuje, zašle všem známým účastníkům řízení a předá pracovníkovi oddělení vstupního a poplatkového
k vyvěšení na úřední desce. Je-li výsledkem rozhodnutí schválení změny, průzkumový pracovník tuto skutečnost zapíše do databáze a dá pokyn k oznámení ve Věstníku.
Došlo-li ke změně, průzkumový pracovník aktuální výpis z databáze, ze kterého je změna patrná, založí do
spisu a předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.
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5.

Zrušení národního zápisu OP/ZO (§ 11 zákona)

Zápis může být zrušen na základě návrhu dotčené osoby či příslušného kontrolního orgánu nebo z vlastního podnětu Úřadu, a to ze tří důvodů
-

pokud OP/ZO bylo zapsáno, aniž vyhovuje podmínkám stanoveným zákonem (v tomto případě
má zrušení účinky ex tunc),

-

pokud podmínky stanovené pro zápis označení původu odpadly (účinky ode dne uvedeného v rozhodnutí o zrušení), nebo

-

jestliže výrobek, pro nějž je označení původu zapsáno, podle nálezu příslušného kontrolního orgánu nesplňuje požadavky stanovené specifikací na zemědělský výrobek nebo potravinu a tyto
požadavky nebyly splněny ani dodatečně ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem (účinky ode dne
uvedeného v rozhodnutí o zrušení).

Pokud Úřad jedná z vlastního podnětu, zašle pověřený pracovník samostatného oddělení sporných řízení
(dále jen pověřený pracovník) držiteli označení (i případným dalším zapsaným uživatelům) výměr s uvedením právního důvodu zahájení řízení o zrušení, ve kterém mu stanoví minimálně dvouměsíční lhůtu pro
vyjádření a poučí jej, že OP/ZO bude zrušeno, pokud se v určené lhůtě nevyjádří.
Výměr se doručí též vyvěšením na úřední desce tak, aby se mohly vyjádřit i jiné osoby, které, přestože nejsou v rejstříku vedeny jako žadatelé nebo další uživatelé, mají na věci právní zájem.
Pokud byl u Úřadu podán návrh na zrušení (v případě OP/ZO zapsaného pro zemědělské výrobky nebo potraviny musí být k návrhu přiložen nález kontrolního orgánu), postoupí jej pověřený pracovník po zaplacení správního poplatku (2 000 Kč) žadateli (i případným dalším zapsaným uživatelům) a stanoví mu minimálně dvouměsíční lhůtu pro vyjádření s poučením, že bude rozhodnuto podle obsahu spisu, pokud se v určené lhůtě nevyjádří. Úřad návrh také vyvěsí na úřední desce tak, aby se k němu mohly vyjádřit i jiné osoby, které, přestože nejsou v rejstříku vedeny jako žadatelé nebo další uživatelé, mají na věci právní zájem.
Neobdrží-li Úřad ve stanovené lhůtě žádné vyjádření, v případě řízení z vlastního podnětu vydá rozhodnutí o zrušení napadeného OP/ZO, v případě řízení na návrh posoudí oprávněnost návrhu a rozhodne podle obsahu spisu.
Obdrží-li Úřad ve stanovené lhůtě nesouhlasné vyjádření osoby, která má na věci právní zájem, posoudí odůvodněnost svého podnětu nebo opodstatněnost návrhu s přihlédnutím k obsahu takového vyjádření
a rozhodne podle obsahu spisu.
Zápis OP/ZO však Úřad nezruší v případě návrhu podaného na základě skutečnosti, že výrobek, pro který
je OP/ZO zapsáno, nesplňuje podle nálezu příslušného kontrolního orgánu požadavky stanovené specifikací, jestliže zjistí, že se na trhu vyskytuje zboží, které splňuje podmínky stanovené zákonem. V takovém případě, stejně jako v případě, kdy návrh shledá neopodstatněným, Úřad návrh zamítne.
Pověřený pracovník připraví návrh rozhodnutí, předá jej ke schválení vedoucímu samostatného oddělení
sporných řízení, poté se rozhodnutí orazítkuje, zašle všem známým účastníkům řízení a předá pracovníkovi oddělení vstupního a poplatkového k vyvěšení na úřední desce.
Je-li OP/ZO rozhodnutím zrušeno, pověřený pracovník tuto skutečnost vyznačí v databázi a dá pokyn
k oznámení ve Věstníku.

6.

Mezinárodní zápis označení původu

Řízení o mezinárodních zápisech označení původu lze rozdělit na řízení o žádostech o mezinárodní zápis
označení původu platných na území ČR podaných u Úřadu a na řízení o odmítnutí či přiznání ochrany mezinárodně zapsaným označením původu jiných států – členů Lisabonské dohody – pro území ČR.
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6.1
Žádost o mezinárodní zápis označení původu podaná u Úřadu (§ 16 zákona)
Žádost o mezinárodní zápis může u Úřadu podat osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice
a je oprávněna užívat OP/ZO chráněné na národní nebo komunitární úrovni. Podá-li žádost o mezinárodní
zápis žadatel o zápis OP/ZO na národní nebo komunitární úrovni před ukončením tohoto řízení, může být
žádost o mezinárodní zápis vyřízena až poté, co je proveden národní či komunitární zápis.
Správní poplatek za podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu
Poplatek za podání žádosti o mezinárodní zápis je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 2500 Kč. Není-li poplatek zaplacen současně s podáním žádosti, požádá průzkumový pracovník oddělení vstupní a poplatkové o zaslání výzvy k zaplacení. Není-li správní poplatek ve lhůtě stanovené
ve výzvě k zaplacení zaplacen, zastaví průzkumový pracovník podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti o zápis.
Řízení o žádosti o mezinárodní zápis
Po zaplacení správního poplatku průzkumový pracovník přezkoumá, zda byla žádost podána v souladu se
zákonem č. 452/2001 Sb. a v souladu s Lisabonskou dohodou, tj. zda je žadatel o mezinárodní zápis osobou oprávněnou žádost podat a zda žádost obsahuje potřebné náležitosti, tj. jméno a bydliště, popř. název
a sídlo žadatele, OP/ZO, které má být zapsáno (v českém jazyce), označení zboží, kterého se toto označení týká, oblast výroby zboží. Pokud žádost nemá uvedené náležitosti, průzkumový pracovník zašle žadateli výměr, ve kterém mu stanoví dvouměsíční lhůtu pro odstranění zjištěných nedostatků, a poučí jej, že nebudou-li nedostatky ve lhůtě odstraněny, bude řízení o žádosti zastaveno. Nejsou-li nedostatky ve lhůtě odstraněny, průzkumový pracovník připraví návrh rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti, které schválí vedoucí oddělení.
Obsahuje-li žádost stanovené náležitosti, resp. jsou-li nedostatky ve lhůtě odstraněny, průzkumový pracovník vyplní úřední formulář pro mezinárodní přihlášku vydaný WIPO a jedno vyhotovení zašle Mezinárodnímu úřadu WIPO, druhé vyhotovení založí do spisu. Zároveň písemně uvědomí žadatele o postoupení žádosti Mezinárodnímu úřadu WIPO a vyzve jej, aby bez odkladu zaplatil poplatek 500 CHF přímo na účet WIPO.
Pokud Úřad obdrží výzvu Mezinárodního úřadu k odstranění zjištěných vad podle Pravidla 6 Prováděcího řádu k Lisabonské dohodě, postoupí průzkumový pracovník výzvu v případě, že vady nemůže odstranit
sám, žadateli a vyzve ho, aby bez odkladu, nejpozději však do konce lhůty stanovené Mezinárodním úřadem, vady odstranil. Zároveň žadatele informuje, zda tak má učinit přímo (platba poplatku přímo na účet
WIPO) nebo prostřednictvím Úřadu. Pokud Úřad obdrží od Mezinárodního úřadu urgenci, postoupí ji průzkumový pracovník, pokud urgované vady nemůže odstranit sám, žadateli a vyzve ho, aby bez odkladu,
nejpozději však do konce lhůty stanovené Mezinárodním úřadem, vady odstranil.
Nejsou-li vady odstraněny do 3 měsíců od data uvedeného ve výzvě Mezinárodního úřadu k odstranění zjištěných vad podle Pravidla 6 Prováděcího řádu k Lisabonské dohodě, Mezinárodní úřad žádost o mezinárodní zápis zamítne a informuje o tom Úřad. Byl-li již zaplacen poplatek za zápis, vrátí Mezinárodní úřad poplatek, po sražení poloviny zápisného poplatku, na účet plátce.
Úřad o zamítnutí žádosti o mezinárodní zápis Mezinárodním úřadem informuje žadatele a vyzve jej k vyjádření, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu. Zároveň žadatele poučí, že nebude-li prokázána neexistence důvodů pro zamítnutí žádosti Mezinárodním úřadem, řízení o žádosti bude u Úřadu v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaveno.
Pokud Mezinárodní úřad zapíše označení, jehož mezinárodní zápis byl požadován, do mezinárodního rejstříku, zašle osvědčení o jeho zápisu Úřadu. Průzkumový pracovník originál osvědčení o zápisu postoupí žadateli o mezinárodní zápis, kopii osvědčení založí do spisu.
Bezprostředně po mezinárodním zápisu označení Mezinárodní úřad notifikuje tuto skutečnost všem ostatním členským státům Lisabonské dohody (kromě země původu). Od data notifikace běží roční lhůta, ve které mohou členské státy oznámit Mezinárodnímu úřadu, že danému označení nemohou v souladu s platnou
11
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vnitrostátní právní úpravou zajistit právní ochranu (oznámení o částečném nebo úplném odmítnutí ochrany), nebo oznámit, že ochrana byla k určitému datu přiznána. Obdrží-li Mezinárodní úřad některé z uvedených oznámení, postoupí je Úřadu. Průzkumový pracovník kopii těchto oznámení, stejně jako kopie jiných
důležitých informací z Mezinárodního úřadu týkajících se příslušného označení, zasílá na vědomí žadateli o mezinárodní zápis.
6.2

Řízení o odmítnutí či přiznání ochrany mezinárodně zapsaným označením původu jiných
států – členů Lisabonské dohody – pro území ČR (§ 17 zákona)
Mezinárodní úřad notifikuje Úřadu mezinárodní zápisy označení pocházející z jiných členských států Lisabonské dohody a další informace týkající se mezinárodních zápisů elektronicky na adresu posta@upv.cz. Korespondenci doručenou na uvedenou adresu postoupí pracovník oddělení vstupního a poplatkového průzkumovému pracovníku. Průzkumový pracovník dokumenty zaslané Mezinárodním úřadem vytiskne.
Co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 1 roku od data notifikace, provede průzkumový pracovník věcný průzkum,
přičemž zejména posoudí, zda nejsou dány důvody pro uplatnění výluk ze zápisu upravených v § 4 zákona.
Nejsou-li shledány žádné důvody pro odmítnutí ochrany, založí průzkumový pracovník všechny relevantní
dokumenty týkající se mezinárodně zapsaného označení původu (zejména oznámení Mezinárodního úřadu
o zápisu označení původu doplněné o výstupy z rešeršních databází apod.) do příslušné složky.
Jsou-li shledány důvody pro odmítnutí ochrany, založí průzkumový pracovník spis. Poté vypracuje písemnou
zprávu, kterou zároveň založí jako položku do spisu. V písemné zprávě průzkumový pracovník uvede všechny podstatné informace, zejména výsledek rešeršního stavu ve všech zkoumaných známkových databázích
a databázích označení původu či zeměpisných označení. Následně vypracuje oznámení o odmítnutí ochrany označení původu na území České republiky. Text oznámení vypracuje ve francouzském jazyce ve dvou
vyhotoveních na zvláštní formulář splňující náležitosti zprávy o odmítnutí ochrany podle Prováděcího řádu
k Lisabonské dohodě. Týkají-li se důvody odmítnutí ochrany jen části mezinárodně zapsaného označení původu, musí být tato skutečnost v oznámení uvedena. Po kontrole textu průzkumový pracovník oznámení orazítkuje, připojí pokyny pro zastupování držitele mezinárodně zapsaného označení původu v České republice
a případně též výtisky z rešeršní databáze s údaji o starších ochranných známkách, zeměpisných označeních
či označeních původu, na jejichž základě bylo vydáno odmítnutí ochrany. Vše poté předá vedoucímu oddělení
ke schválení a následně administrativnímu pracovníkovi odboru ochranných známek k expedici. Jedno vyhotovení oznámení o odmítnutí ochrany zašle Mezinárodnímu úřadu WIPO a druhé založí do spisu.
Oznámení o odmítnutí ochrany se zasílá v jednom vyhotovení Mezinárodnímu úřadu, který jej postoupí
úřadu držitele označení původu, jemuž byla odmítnuta ochrana. Průzkumový pracovník v oznámení stanoví šestiměsíční lhůtu od data vydání oznámení, v níž může držitel mezinárodně zapsaného označení původu sdělit Úřadu své vyjádření k výměru o odmítnutí ochrany.
Vyjádří-li se držitel mezinárodně zapsaného označení původu ve stanovené lhůtě prostřednictvím oprávněného zástupce (viz bod 2.2.3 části F Metodických pokynů), a podaří-li se mu zcela překonat důvody odmítnutí ochrany, průzkumový pracovník na základě vyjádření držitele označení mezinárodnímu označení původu
přizná právní ochranu v České republice, což písemně oznámí zástupci zahraničního držitele označení původu. Následně oznámí průzkumový pracovník zpětvzetí oznámení o odmítnutí ochrany na zvláštním formuláři Mezinárodnímu úřadu WIPO, který je zaznamená do mezinárodního rejstříku označení původu a databáze
Lisbon Express. Poté, co průzkumový pracovník obdrží od Mezinárodního úřadu WIPO písemné potvrzení
o zapsání zpětvzetí do mezinárodního rejstříku, předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.
Nepodaří-li se držiteli mezinárodně zapsaného označení původu zcela překonat důvody odmítnutí ochrany
a rovněž v případě marného uplynutí lhůty pro vyjádření, vystaví průzkumový pracovník rozhodnutí o úplném nebo částečném odmítnutí ochrany mezinárodně zapsanému označení původu na území České republiky (rozhodnutí podepíše vedoucí oddělení), které po schválení vedoucím oddělení zašle na adresu zahraničního držitele označení původu, případně na adresu jeho zástupce, je-li zastoupen.
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Podle ustanovení § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti rozhodnutí Úřadu podat rozklad ve lhůtě do 15 dní od oznámení rozhodnutí.
Je-li výsledkem řízení o rozkladu pravomocné rozhodnutí o úplném či částečném přiznání ochrany mezinárodně zapsanému označení původu, oznámí průzkumový pracovník úplné či částečné zpětvzetí oznámení
o odmítnutí ochrany na zvláštním formuláři Mezinárodnímu úřadu WIPO, který je zaznamená do mezinárodního rejstříku označení původu a databáze Lisbon Express. Poté průzkumový pracovník předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.
Nepodá-li držitel označení původu rozklad proti uvedenému rozhodnutí, řízení o daném mezinárodně zapsaném označení původu v České republice končí. Průzkumový pracovník vyznačí v databázi a na písemném vyhotovení rozhodnutí právní moc a den, kdy byla písemnost předána k doručení, a předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.

7.

Podání žádosti o komunitární zápis OP/ZO (§ 19-22 zákona)

Žádost o zápis OP/ZO podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen „žádost o komunitární zápis“) týkajícího se výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti,
a užívaného v České republice v souvislosti s tímto výrobkem, se podává Úřadu. V současné době je podle přímo použitelných předpisů Evropské unie možné podat žádost o komunitární zápis pro následující produkty:
-

Vybrané zemědělské produkty a potraviny

-

Vína a některé vinařské produkty

-

Lihoviny

Žádost může podat u Úřadu sdružení výrobců nebo zpracovatelů (dále jen „sdružení“) pro zboží vyrobené
a/nebo zpracované a/nebo připravené na území a za podmínek stanovených příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o komunitární zápis OP/ZO požádat, jestliže v době podání
žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za stanovených podmínek.
Podání žádosti se řídí obecnými pravidly o podání (viz část A Metodických pokynů). Údaje, které musí
obsahovat žádost o zápis OP/ZO, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie. Úřad pro žadatele na
svých internetových stránkách zpřístupňuje příslušné formuláře, které je podle přímo použitelných předpisů Evropské unie třeba použít pro podání žádosti.
Dobou rozhodnou pro založení data podání žádosti je doba, kdy přihláška došla do Úřadu, nikoli doba, kdy
byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li žádost podána telefaxem nebo e-mailem, je dnem
podání datum přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu doručení originálu žádosti v zákonem stanovené lhůtě (5 dnů). Na žádost o komunitární zápis podanou telefaxem nebo e-mailem administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití žádosti o zápis do Úřadu.
7.1
Formální průzkum náležitostí žádosti o komunitární zápis
Na žádosti o komunitární zápis administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího podání a přidělí jí číslo spisu. Poté žádost o zápis postoupí průzkumovému pracovníku.
Správní poplatek za podání žádosti o komunitární zápis
Poplatek za podání žádosti o komunitární zápis je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 500 Kč. Není-li poplatek zaplacen současně s podáním žádosti, požádá průzkumový pracov13
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ník oddělení vstupní a poplatkové o zaslání výzvy k zaplacení. Není-li správní poplatek ve lhůtě stanovené
ve výzvě k zaplacení zaplacen, zastaví průzkumový pracovník podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti o zápis.
Definice OP/ZO pro účely žádosti o komunitární zápis
Definice OP/ZO pro zemědělské produkty a potraviny (čl. 5 a čl. 3 odst. 7 nařízení EP a Rady (EU)
č. 1151/2012):
-

označením původu se rozumí název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech
země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny:

-

které pocházejí z tohoto regionu, určitého místa nebo země,

-

jejichž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím
zahrnujícím přírodní a lidské činitele a jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti;-

-

zeměpisným označením se rozumí název regionu, určitého místa nebo země, který se používá
k označení zemědělského produktu nebo potraviny:

-

pocházející z tohoto regionu, určitého místa nebo země a

-

mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu
a jejichž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.-

Za označení původu nebo zeměpisná označení se rovněž považují tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné
názvy pro zemědělský produkt nebo potravinu, které splňují výše uvedené podmínky.
Definice OP/ZO pro vína a některé vinařské produkty (čl. 93 odst. 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013):
-

označením původu se rozumí název regionu, konkrétního místa nebo ve výjimečných a řádně
odůvodněných případech země, který se používá k popisu výrobku uvedeného včl. 92 odst. 1, jenž
splňuje tyto požadavky:

-

jakost a vlastnosti výrobku jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím
zahrnujícím přírodní a lidské činitele,

-

hrozny, ze kterých se daný výrobek vyrábí, pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti,

-

výroba probíhá v této zeměpisné oblasti a výrobek se získává z odrůd druhu réva vinná (Vitis vinifera L.);

-

zeměpisným označením se rozumí označení odkazující na region, konkrétní místo nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných případech na zemi, které se používá k popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst.1 , jenž splňuje tyto požadavky:

-

má určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti, jež lze přičíst tomuto zeměpisnému původu,

-

nejméně 85 % hroznů použitých na jeho výrobu pochází výlučně z této zeměpisné oblasti,

-

jeho výroba probíhá v této zeměpisné oblasti a získává se z odrůd druhu réva vinná (Vitis vinifera L.)
nebo z křížení révy vinné s jinými druhy rodu Vitis.

Označením původu nebo zeměpisným označením mohou být také některé tradičně užívané názvy, pokud
označují víno, odkazují na zeměpisný název, splňují výše stanovené požadavky uvedené za odrážkami
a podléhají postupu udělování ochrany pro označení původu nebo zeměpisná označení.
Definice ZO pro lihoviny (čl. 15 Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008):
Zeměpisným označením pro lihovinu se rozumí označení:
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ta na tomto území, jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti takové lihoviny přičítat
v podstatě jejímu zeměpisnému původu.
Definice ZO pro aromatizované vinné výrobky (čl. 2 odst. 3 Nařízení EP a Rady (EU) č. 251/2014
Zeměpisným označením pro aromatizované vinné výrobky se rozumí:
-

označení identifikující aromatizovaný vinný výrobek jako pocházející z oblasti, konkrétního místa nebo země, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jinou vlastnost takového výrobku přičíst především jeho zeměpisnému původu.

Povinné náležitosti žádosti o komunitární zápis OP/ZO
Povinné náležitosti žádostí o komunitární zápis jsou stanoveny příslušnými přímo použitelnými předpisy
Evropské unie. K žádosti musí být přiložen závazný nález příslušného kontrolního orgánu.
Povinné náležitosti žádosti o komunitární zápis OP/ZO pro zemědělské produkty a potraviny:
-

Jméno a adresa skupiny žadatelů (popř. jednotlivé právnické nebo fyzické osoby)

-

Specifikace

-

Jednotný dokument

Specifikace musí obsahovat alespoň (čl. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 ):
a)

název zemědělského produktu nebo potraviny, včetně označení původu nebo zeměpisného označení;

b) popis zemědělského produktu nebo potraviny, případně včetně surovin a základní fyzikální, chemické, mikrobiologické nebo organoleptické vlastnosti produktu nebo potraviny;
c) vymezení zeměpisné oblasti a případně údaje, které svědčí o tom, že jsou splněny požadavky
čl. 5 odst. 3;
d) důkaz o tom, že zemědělský produkt nebo potravina pochází z vymezené zeměpisné oblasti podle čl. 5 odst. 1 nebo 2;
e) popis metody získání zemědělského produktu nebo potraviny, případně původních a neměnných
místních metod, jakož i údaje o balení, pokud skupina žadatelů odůvodní, proč k balení musí dojít ve vymezené zeměpisné oblasti, aby se zachovala jakost nebo zaručil původ nebo zajistila kontrola;
f)

údaje, které potvrzují:

i) souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi zemědělského produktu nebo potraviny a zeměpisným
prostředím podle čl. 5 odst. 1 nebo
ii) souvislost mezi určitou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností zemědělského produktu nebo potraviny a zeměpisným původem podle čl. 5 odst. 2;
g) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace a jejich
konkrétní úkoly,
h)

všechna zvláštní pravidla týkající se označování dotyčného zemědělského produktu nebo potraviny.

Jednotný dokument musí obsahovat:
a) hlavní body obsažené ve specifikaci: název, popis produktu, případně včetně zvláštních pravidel
o balení a označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti,
b) popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem podle
čl. 5 odst. 1 nebo 2, případně včetně zvláštních údajů týkajících se popisu produktu nebo metody produkce, které souvislost odůvodňují.
15
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Povinné náležitosti žádosti o komunitární zápis OP/ZO pro vína a některé vinařské produkty:
-

název, který se má chránit;

-

jméno a adresa žadatele;

-

specifikace výrobku

-

jediný doklad shrnující specifikaci

Specifikace musí obsahovat alespoň (čl. 94 odst. 2 Nařízení EP a Rady (EU) 1308/2013):
a)

název, který se má chránit;

b)

popis vína nebo vín:
i)

u vín s označením původu základní analytické a organoleptické vlastnosti daného vína,

ii)

u vín se zeměpisným označením základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení organoleptických vlastností daného vína;

c) případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu ;
d)

vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

e)

maximální hektarový výnos;

f)

označení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;

g) podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 70 odst. 1 písm. a) bodě i)nebo případně)čl. 93
odst. 1 písm. b) bodě i);
h) příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech, anebo pokud tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem Unie;
i) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku,
a jejich konkrétní úkoly.
Povinnou náležitostí žádosti o komunitární zápis ZO pro lihoviny je odůvodnění a technická dokumentace
obsahující alespoň tyto hlavní specifikace (čl. 17 odst. 4 Nařízení EP a Rady (ES) č. 110/2008):
a)

název a kategorii lihoviny včetně zeměpisného označení;

b) popis lihoviny včetně základních fyzikálních, chemických nebo organoleptických vlastností výrobku a zvláštních charakteristických vlastností dané lihoviny ve srovnání s příslušnou kategorií;
c)

definici příslušné zeměpisné oblasti;

d)

popis metody získání lihoviny, popřípadě ověřených a neměnných místních metod;

e)

údaje potvrzující souvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem;

f)

další požadavky podle celostátních nebo regionálních předpisů nebo podle předpisů Společenství;

g)

jméno a kontaktní adresu žadatele;

h) jakýkoli doplněk zeměpisného označení nebo jakékoli zvláštní pravidlo pro označování v souladu s příslušnou technickou specifikací.
Povinné náležitostí žádosti o komunitární zápis ZO pro aromatizované vinné výrobky:
a)
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b)

jméno a adresa žadatele;

c)

specifikace výrobku

d)

jednotný dokument

Specifikace musí obsahovat alespoň (čl. 10 odst. 2 Nařízení EP a Rady (EU) č. 251/2014):
a)

název, který se má chránit;

b) popis výrobku, zejména jeho základní analytické vlastnosti, jakož i uvedení jeho organoleptických vlastností;
c)

případně zvláštní výrobní postupy a specifikace i příslušná omezení pro výrobu výrobku;

d)

vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

e)

podrobné údaje potvrzující souvislost uvedenou v čl. 2 odst. 3;

f) příslušné požadavky stanovené v unijních nebo vnitrostátních prvních předpisech, anebo pokud
tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminační a slučitelné s právem Unie;
g)

uvedení hlavní suroviny, z níž se aromatizovaný vinný výrobek získává;

h) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku,
a jejich konkrétní úkoly.
7.2
Řízení o žádosti
Po zaplacení správního poplatku průzkumový pracovník přezkoumá, zda označení původu/zeměpisné
označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis stanovené příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie do rejstříku a zda žádost obsahuje všechny povinné náležitosti (viz výše).
Nemá-li žádost některou z povinných náležitostí nebo není-li přiložen závazný nález kontrolního orgánu,
vyzve průzkumový pracovník žadatele, aby žádost doplnil, a stanoví mu k tomu dvouměsíční lhůtu. Současně žadatele upozorní, že nebudou-li ve lhůtě náležitosti doplněny, řízení zastaví.
Úřad požádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření k žádosti o komunitární zápis, zda označení, jehož zápis
je požadován, neobsahuje název, který zdruhověl, název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, nebo název
homonymní (viz § 19 odst. 4 zákona). K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Pokud se
Ministerstvo zemědělství ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že k podané žádosti nemá připomínky.
Obsahuje-li označení podle vyjádření Ministerstva zemědělství či vlastního zjištění Úřadu název, který
zdruhověl, název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, nebo název homonymní nebo je-li označení podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie z jiného důvodu vyloučeno ze zápisu (tj. např. nevyhovuje-li název definici OP/ZO, nebo je-li označení, o jehož zápis se žádá, shodné s již chráněným označením původu, zeměpisným označením, s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, jestliže by tato shoda
ve svém důsledku vedla ke klamným domněnkám o skutečném původu zboží, nebo jde-li o označení, jehož
zápis by vzhledem k pověsti ochranné známky, její proslulosti a době jejího používání mohl uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečné identity produktu), informuje o tom průzkumový pracovník výměrem žadatele a stanoví mu dvouměsíční lhůtu k vyjádření. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neprokáže, že označení ze
zápisu podle výše uvedených kritérií vyloučeno není, průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Návrh usnesení předá ke schválení vedoucímu oddělení, usnesení orazítkuje a zašle žadateli.
Jestliže nebyla žádost o komunitární zápis zamítnuta, zveřejní se s uvedením základních údajů o podané žádosti vyžadovaných přímo použitelným předpisem EU ve Věstníku a s oznámením, že každá fyzická nebo
právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky s oprávněným zájmem
může vznést u Úřadu proti žádosti o komunitární zápis námitky, a vyloží po dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení ve studovně Úřadu.
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Jsou-li v uvedené tříměsíční lhůtě podány námitky proti zápisu a obsahují-li důvody a jsou-li označeny
důkazy, že označení, jehož zápis je požadován, nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného Evropskou komisí, průzkumový pracovník informuje o podaných námitkách Ministerstvo zemědělství a námitky, jsou-li podány osobou s oprávněným
zájmem, předloží ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení, popřípadě od právní moci rozhodnutí o jejich
přípustnosti žadateli k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s namítajícím rozpor odstranili. K tomu průzkumový pracovník stanoví přiměřenou lhůtu (zpravidla 2 měsíce), která nesmí být
kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se
za to, že námitka byla vzata zpět. V takovém případě průzkumový pracovník připraví usnesení o zastavení řízení o námitce. Návrh usnesení předá ke schválení řediteli odboru, poté usnesení orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Neobsahují-li námitky důvody nebo nejsou-li označeny důkazy, že označení, jehož zápis je požadován, nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, Úřad námitky zamítne. Pokud
namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem, Úřad námitky žadateli nepostoupí a zamítne je. Průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí námitek. Návrh rozhodnutí předá ke schválení řediteli odboru, poté usnesení orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky zamítnuty z důvodů výše uvedených a nepodaří-li se jednáním rozpor odstranit, Úřad
v případě, že se námitky týkají skutečností uvedených v § 19 odst. 4 zákona, požádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření k důvodnosti námitek. K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Úřad o námitkách rozhodne poté, co obdrží vyjádření Ministerstva zemědělství, nebo poté, co lhůta k vyjádření marně uplyne. Pokud se Ministerstvo zemědělství ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že k podané žádosti nemá připomínky. Průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí námitek. Návrh rozhodnutí
předá ke schválení řediteli odboru, poté rozhodnutí orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
V případě, že se námitky týkají specifikace výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným
prostředím, v němž má výrobek původ, požádá Úřad příslušný kontrolní orgán o vydání závazného nálezu
pro účely postoupení žádosti o komunitární zápis.
Kontrolní orgán je povinen podat závazný nález do 2 měsíců ode dne, kdy mu Úřad předloží úplný spis žádosti o komunitární zápis.
Jestliže námitky podané proti žádosti o komunitární zápis jsou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie důvodné, Úřad žádost o komunitární zápis zamítne a k dalšímu řízení Komisi ji nepostoupí. Průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Návrh rozhodnutí předá k podpisu řediteli odboru, poté rozhodnutí orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky důvodné, nebo nebyly-li žádné námitky podány, připraví průzkumový pracovník rozhodnutí o postoupení žádosti o komunitární zápis Komisi (byly-li podány námitky, je součástí rozhodnutí též
zamítnutí námitek). Návrh rozhodnutí předá ke schválení řediteli odboru, rozhodnutí orazítkuje a předá pracovníkovi oddělení vstupního a poplatkového k doručení veřejnou vyhláškou. Dnem po vyvěšení na úřední
desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.
Současně průzkumový pracovník zašle žadateli a namítajícímu rozhodnutí poštou či datovou schránkou na
vědomí. Je-li rozhodováno o námitkách, zasílá se rozhodnutí na doručenku.
Nabude-li rozhodnutí o postoupení žádosti o komunitární zápis právní moci, průzkumový pracovník postoupí žádost spolu se všemi dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem Evropské unie Komisi prostřednictvím elektronického systému. Elektronicky odeslané dokumenty zároveň vytiskne a založí do spisu žádosti.
Není-li takový elektronický systém dostupný, připraví průvodní dopis Komisi (podepíše ředitel odboru), který spolu s dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem Evropské unie a spolu s průvodním dopisem adresovaným Stálému zastoupení ČR při Evropské unii odešle na adresu Stálého zastoupení v papírové i v elektronické podobě. Jedno vyhotovení těchto dokumentů zároveň založí jako položky do spisu žádosti.
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Potvrzení o přijetí dokumentů, které zašle Komise buď elektronicky, nebo prostřednictvím Stálého zastoupení, průzkumový pracovník založí jako položku do spisu žádosti.
Obdrží-li Úřad v průběhu řízení o žádosti před Komisí připomínky nebo jiné sdělení Komise, které vyžaduje reakci žadatele, postoupí průzkumový pracovník takové sdělení žadateli, přičemž mu stanoví přiměřenou lhůtu k vyjádření. Po obdržení vyjádření žadatele průzkumový pracovník stanovisko Úřadu, založené na vyjádření žadatele, zašle Komisi.
Rozhodne-li Komise, že je žádost o komunitární zápis předložená ČR oprávněná, zveřejní příslušnou dokumentaci v Úředním věstníku Evropské unie spolu s informací, v jaké lhůtě mohou být proti žádosti podány námitky (v současné době činí námitková lhůta 3 měsíce v případě zemědělských produktů a potravin,
6 měsíců v případě lihovin, 2 měsíce u vín a dalších vinařských produktů).
Nejsou-li námitky podány, vydá Komise po uplynutí námitkové lhůty prováděcí nařízení Komise o zápisu
názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
Průzkumový pracovník o zápisu názvu informuje žadatele, vyřídí žádost o zápis v databázi Úřadu a doplní v databázi (do bibliografie) číslo příslušného Věstníku EU a číslo příslušného Nařízení o zápisu daného
OP/ZO. Poté spis předá oddělení rejstříků k založení do archivu.

8.
Podání žádosti o změnu specifikace (resp. technické dokumentace) komunitárního
zápisu OP/ZO (§ 22a zákona)
Žádost o změnu specifikace komunitárně zapsaného OP/ZO podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen „žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu“) týkajícího se výrobku s původem
v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, a užívaného v České republice v souvislosti
s tímto výrobkem, se podává Úřadu. V současné době je podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
možné podat žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu pro následující produkty:
-

Vybrané zemědělské produkty a potraviny

-

Vína a některé vinařské produkty

-

Lihoviny (podle terminologie přímo použitelného předpisu EU se jedná o „technickou dokumentaci“, dále pro zjednodušení jen „specifikace“)

Podání žádosti se řídí obecnými pravidly o podání (viz část A Metodických pokynů). Údaje, které musí obsahovat žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské
unie. Zejména je třeba uvést požadované změny a jejich odůvodnění. Dále je nutné předložit též nález kontrolního orgánu ve smyslu § 10 odst. 2 zákona.
Dobou rozhodnou pro založení data podání žádosti je doba, kdy žádost došla do Úřadu, nikoli doba, kdy
byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li žádost podána telefaxem nebo e-mailem, je dnem
podání datum přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu doručení originálu žádosti v zákonem stanovené
lhůtě (5 dnů). Na žádost podanou telefaxem nebo e-mailem administrativní pracovník oddělení vstupního
a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve
dnech pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití žádosti o zápis
do Úřadu.
8.1
Formální průzkum náležitostí žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu
Na žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového vyznačí datum a čas jejího podání a přidělí jí číslo spisu. Poté žádost o zápis postoupí průzkumovému pracovníku. Podání žádosti není zpoplatněno.
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8.2
Řízení o žádosti
Průzkumový pracovník přezkoumá, zda žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu splňuje podmínky stanovené příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zda žádost obsahuje požadované
změny a jejich odůvodnění a je-li přiložen nález kontrolního orgánu.
Nemá-li žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu některou z povinných náležitostí nebo není-li
přiložen nález kontrolního orgánu, vyzve průzkumový pracovník žadatele, aby žádost doplnil, a stanoví mu
k tomu dvouměsíční lhůtu. Současně žadatele upozorní, že nebudou-li ve lhůtě náležitosti doplněny, řízení bude zastaveno.
Obsahuje-li žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu všechny povinné náležitosti a zároveň je přiložen závazný nález, nebo jsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, zveřejní se s uvedením základních údajů vyžadovaných přímo použitelným předpisem EU o podané žádosti ve Věstníku a s oznámením,
že každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky
s oprávněným zájmem může vznést u Úřadu proti žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu námitky, a vyloží po dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení ve studovně Úřadu.
Jsou-li v uvedené tříměsíční lhůtě podány námitky proti žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu a obsahují-li důvody a jsou-li označeny důkazy, že změněná specifikace nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného Komisí, průzkumový pracovník zašle námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení, popřípadě od právní moci rozhodnutí o jejich přípustnosti žadateli k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s namítajícím rozpor odstranili. K tomu průzkumový pracovník stanoví přiměřenou lhůtu (zpravidla 2 měsíce), která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to,
že námitka byla vzata zpět. V takovém případě průzkumový pracovník připraví usnesení o zastavení řízení
o námitce. Návrh usnesení předá ke schválení řediteli odboru, usnesení orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Neobsahují-li námitky důvody nebo nejsou-li označeny důkazy, že změněná specifikace nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného Komisí, Úřad
námitky zamítne. Pokud namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem, Úřad námitky žadateli nepostoupí a zamítne je. Průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí námitek. Návrh rozhodnutí předá ke schválení řediteli odboru, usnesení orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky zamítnuty z důvodů výše uvedených a nepodaří-li se jednáním rozpor odstranit, Úřad
o námitkách rozhodne na základě závazného nálezu kontrolního orgánu o splnění podmínek pro změnu specifikace stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který jej vydá do 2 měsíců ode dne, kdy
mu Úřad předloží úplný spis žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu.
Jestliže námitky podané proti žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu jsou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie důvodné, Úřad žádost o změnu zamítne a k dalšímu řízení Komisi ji nepostoupí. Průzkumový pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Návrh rozhodnutí předá ke schválení řediteli odboru, rozhodnutí orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky důvodné, nebo nebyly-li žádné námitky podány, připraví průzkumový pracovník rozhodnutí o postoupení žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu Komisi (byly-li podány námitky,
je součástí rozhodnutí též zamítnutí námitek). Návrh rozhodnutí předá ke schválení řediteli odboru, rozhodnutí orazítkuje a předá pracovníkovi oddělení vstupního a poplatkového k doručení veřejnou vyhláškou. Dnem po vyvěšení na úřední desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.
Současně průzkumový pracovník zašle žadateli a namítajícímu rozhodnutí poštou či datovou schránkou na
vědomí. Je-li rozhodováno o námitkách, zasílá se rozhodnutí na doručenku.
Nabude-li rozhodnutí o postoupení žádosti o změnu specifikace komunitárního zápisu právní moci, průzkumový pracovník postoupí žádost spolu se všemi dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem
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Evropské unie Komisi prostřednictvím elektronického systému. Elektronicky odeslané dokumenty zároveň
vytiskne a založí do spisu žádosti.
Není-li takový elektronický systém dostupný, připraví průvodní dopis Komisi (podepíše ředitel odboru),
který spolu s dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem Evropské unie a spolu s průvodním
dopisem adresovaným Stálému zastoupení ČR při Evropské unii odešle na adresu Stálého zastoupení v papírové i v elektronické podobě. Jedno vyhotovení těchto dokumentů zároveň založí jako položky do spisu žádosti.
Potvrzení o přijetí dokumentů, které zašle Komise buď elektronicky, nebo prostřednictvím Stálého zastoupení, průzkumový pracovník založí jako položku do spisu žádosti.
Obdrží-li Úřad v průběhu řízení o žádosti před Komisí připomínky nebo jiné sdělení Komise, které vyžaduje reakci žadatele, postoupí průzkumový pracovník takové sdělení žadateli, přičemž mu stanoví přiměřenou lhůtu k vyjádření. Po obdržení vyjádření žadatele průzkumový pracovník stanovisko Úřadu, založené na vyjádření žadatele, zašle Komisi.
Rozhodne-li Komise, že je žádost o změnu specifikace komunitárního zápisu předložená ČR oprávněná,
zveřejní příslušnou dokumentaci v Úředním věstníku Evropské unie spolu s informací, v jaké lhůtě mohou
být proti žádosti podány námitky (v současné době činí námitková lhůta 3 měsíce v případě zemědělských
produktů a potravin, 6 měsíců v případě lihovin, 2 měsíce u vín a dalších vinařských produktů).
V případě zemědělských produktů a potravin Komise, jedná-li se o změnu menšího rozsahu (ve smyslu
ustanovení čl. 53 odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 ), žádost o změnu specifikace schválí (nebo
zamítne) bez tohoto postupu. V případě schválení změn menšího rozsahu, které znamenají změnu prvků
uvedených v Jednotném dokumentu, Komise zveřejní Jednotný dokument a odkaz na zveřejnění specifikace v Úředním věstníku Evropské unie a zároveň vydá prováděcí nařízení, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
Je-li žádost o změnu specifikace zveřejněna a nejsou-li námitky podány, vydá Komise po uplynutí námitkové lhůty prováděcí nařízení Komise o zápisu změn specifikace do rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení.
Průzkumový pracovník poté o zápisu změn specifikace informuje žadatele, vyřídí žádost o změnu v databázi Úřadu a nahradí původní specifikaci v databázi novou. Poté spis předá oddělení rejstříků k založení
do archivu.

9.

Podání žádosti o zrušení komunitárního zápisu OP/ZO (§ 22b zákona)

Žádost o zrušení komunitárně zapsaného OP/ZO podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále
jen „žádost o zrušení komunitárního zápisu“) týkajícího se výrobku s původem v České republice, popřípadě v přeshraniční zeměpisné oblasti, a užívaného v České republice v souvislosti s tímto výrobkem, se podává Úřadu.
Podání žádosti se řídí obecnými pravidly o podání (viz část A Metodických pokynů). Údaje, které musí obsahovat žádost o zrušení komunitárního zápisu, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie. Zejména
je třeba uvést odůvodnění žádosti o zrušení.
Dobou rozhodnou pro založení data podání žádosti je doba, kdy žádost došla do Úřadu, nikoli doba, kdy
byla předána provozovateli poštovní přepravy. Byla-li žádost podána telefaxem nebo e-mailem, je dnem podání datum přijetí telefaxu nebo e-mailu za předpokladu doručení originálu žádosti v zákonem stanovené
lhůtě (5 dnů). Na žádost podanou telefaxem nebo e-mailem administrativní pracovník oddělení vstupního
a poplatkového vyznačí datum a čas jejího přijetí. Došel-li telefax nebo e-mail v sobotu, neděli nebo ve dnech
pracovního klidu, považuje se za den podání tento den, tj. den skutečného dojití žádosti o zápis do Úřadu.
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9.1
Formální průzkum náležitostí žádosti o zrušení komunitárního zápisu
Na žádosti o zrušení komunitárního zápisu administrativní pracovník oddělení vstupního a poplatkového
vyznačí datum a čas jejího podání a přidělí jí číslo spisu. Poté žádost o zápis postoupí pověřenému pracovníku samostatného oddělení sporných řízení. Podání žádosti je zpoplatněno částkou 2000 Kč.
9.2
Řízení o žádosti
Pověřený pracovník oddělení sporných řízení přezkoumá, zda žádost o zrušení komunitárního zápisu splňuje podmínky stanovené příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména zda obsahuje odůvodnění.
Nemá-li žádost o zrušení komunitárního zápisu některou z povinných náležitostí, vyzve pověřený pracovník žadatele, aby žádost doplnil, a stanoví mu k tomu minimálně dvouměsíční lhůtu. Současně žadatele
upozorní, že nebudou-li ve lhůtě náležitosti doplněny, řízení zastaví.
Obsahuje-li žádost o zrušení komunitárního zápisu všechny povinné náležitosti, nebo jsou-li nedostatky ve
stanovené lhůtě odstraněny, zveřejní se s uvedením základních údajů o podané žádosti vyžadovaných přímo použitelným předpisem EU ve Věstníku s oznámením, že každý, kdo prokáže oprávněný zájem, může
vznést u Úřadu proti žádosti o zrušení komunitárního zápisu námitky, a vyloží po dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení ve studovně Úřadu.
Jsou-li v uvedené tříměsíční lhůtě podány námitky proti žádosti o zrušení komunitárního zápisu a obsahují-li důvody a jsou-li označeny důkazy, z nichž vyplývá, že zapsané označení splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného Komisí, pověřený pracovník zašle žádost o zrušení včetně podaných námitek ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení, popřípadě od
právní moci rozhodnutí o jejich přípustnosti, držiteli komunitárního označení k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s žadatelem o zrušení komunitárního zápisu a s namítajícím rozpor odstranili.
K tomu pověřený pracovník stanoví přiměřenou lhůtu (zpravidla 2 měsíce), která nesmí být kratší než 15
dnů. V případě, že mezi žadatelem, tuzemským držitelem komunitárního označení a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět. V takovém případě pověřený pracovník připraví usnesení o zastavení řízení o námitce. Návrh usnesení předá ke schválení vedoucímu samostatného oddělení sporných řízení, poté se usnesení orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Neobsahují-li námitky důvody nebo nejsou-li označeny důkazy, že žádost o zrušení komunitárního zápisu
nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného Komisí, Úřad námitky zamítne. Pokud namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem,
Úřad námitky držiteli označení ani žadateli nepostoupí a zamítne je. Pověřený pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí námitek. Návrh rozhodnutí předá ke schválení vedoucímu samostatného oddělení sporných
řízení, poté se rozhodnutí orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky zamítnuty z důvodů výše uvedených a nepodaří-li se jednáním rozpor odstranit, a důvod
zrušení komunitárního zápisu spočívá ve specifikaci výrobku, například souvislosti mezi výrobkem a zeměpisným prostředím, v němž má výrobek původ, Úřad o námitkách rozhodne na základě závazného nálezu kontrolního orgánu o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který jej vydá do 2 měsíců ode dne, kdy mu Úřad předloží úplný spis žádosti o zrušení komunitárního zápisu.
Jestliže námitky podané proti žádosti o zrušení komunitárního zápisu jsou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie důvodné, Úřad žádost o zrušení zamítne a k dalšímu řízení Komisi ji nepostoupí. Pověřený pracovník připraví rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Návrh rozhodnutí předá ke schválení vedoucímu
oddělení sporných řízení, poté se rozhodnutí orazítkuje a zašle účastníkům řízení.
Nejsou-li námitky důvodné (tj. označení nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie), nebo nebyly-li žádné námitky podány, připraví průzkumový pracovník rozhodnutí o postoupení žádosti o zrušení komunitárního zápisu Komisi. Návrh rozhodnutí předá ke schválení vedoucímu samostatného oddělení sporných řízení, poté se rozhodnutí orazítkuje a předá pracovníkovi oddělení vstupníÚnor 2015
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ho a poplatkového k doručení veřejnou vyhláškou. Dnem po vyvěšení na úřední desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.
Současně pověřený pracovník zašle tuzemskému držiteli komunitárního označení, žadateli a případnému
namítajícímu rozhodnutí na vědomí na doručenku poštou či datovou schránkou.
Nabude-li rozhodnutí o postoupení žádosti o zrušení komunitárního zápisu právní moci, předá samostatné oddělení sporných řízení spis odboru ochranných známek. Průzkumový pracovník postoupí žádost spolu se všemi dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem Evropské unie Komisi prostřednictvím elektronického systému. Elektronicky odeslané dokumenty zároveň vytiskne a založí do spisu žádosti.
Není-li takový elektronický systém dostupný, připraví průvodní dopis Komisi (podepíše ředitel odboru),
který spolu s dokumenty vyžadovanými přímo použitelným předpisem Evropské unie a spolu s průvodním
dopisem adresovaným Stálému zastoupení ČR při Evropské unii odešle na adresu Stálého zastoupení v papírové i v elektronické podobě. Jedno vyhotovení těchto dokumentů zároveň založí jako položky do spisu žádosti.
Potvrzení o přijetí dokumentů, které zašle Komise buď elektronicky, nebo prostřednictvím Stálého zastoupení, průzkumový pracovník založí jako položku do spisu žádosti.
Obdrží-li Úřad v průběhu řízení o žádosti před Komisí připomínky nebo jiné sdělení Komise, které vyžaduje reakci žadatele, postoupí průzkumový pracovník takové sdělení žadateli, přičemž mu stanoví přiměřenou lhůtu k vyjádření. Po obdržení vyjádření žadatele průzkumový pracovník stanovisko Úřadu, založené na vyjádření žadatele, zašle Komisi.
Rozhodne-li Komise, že je žádost o zrušení komunitárního zápisu předložená ČR oprávněná, zveřejní příslušnou dokumentaci v Úředním věstníku Evropské unie spolu s informací, v jaké lhůtě mohou být proti
žádosti podány námitky (v současné době činí námitková lhůta 3 měsíce v případě zemědělských produktů
a potravin, 6 měsíců v případě lihovin, 2 měsíce u vín a dalších vinařských produktů).
Je-li žádost o zrušení komunitárního zápisu zveřejněna a nejsou-li námitky podány, vydá Komise po uplynutí námitkové lhůty prováděcí nařízení Komise o zrušení zápisu komunitárního označení.
Průzkumový pracovník poté o zrušení zápisu komunitárního označení informuje žadatele a tuzemského držitele, změní stav v databázi a předá spis oddělení rejstříků k založení do archivu.

10.
Námitky proti žádosti o komunitární zápis, jeho zrušení nebo změnu specifikace
označení pocházejícího z jiného státu (§ 22c zákona)
Pokud námitky proti žádosti o komunitární zápis, proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti o změnu
specifikace označení pocházejícího z jiného státu mají být uplatněny v řízení před Komisí prostřednictvím
Úřadu, podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie (v současné době činí námitková lhůta 3 měsíce v případě zemědělských produktů a potravin, 6 měsíců v případě lihovin, 2 měsíce u vín a dalších vinařských produktů).
Jsou-li námitky podány opožděně, Úřad řízení o nich zastaví. V takovém případě průzkumový pracovník
připraví usnesení o zastavení řízení o námitce podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád. Návrh usnesení předá k podpisu řediteli odboru, poté usnesení orazítkuje a zašle namítajícímu.
U námitek podaných ve lhůtě průzkumový pracovník zajistí včasné předání námitek Komisi.
Obdrží-li Úřad v průběhu řízení o námitkách před Komisí připomínky nebo jiné sdělení Komise či držitele označení či žadatele o zrušení nebo změnu specifikace, které vyžaduje reakci žadatele, postoupí průzkumový pracovník takové sdělení namítajícímu, přičemž mu stanoví přiměřenou lhůtu k vyjádření. Po obdržení vyjádření namítajícího průzkumový pracovník stanovisko Úřadu, založené na vyjádření namítajícího,
zašle Komisi.
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