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Upozornění autora

• Veškerá loga chráněného označení původu, 
chráněného zeměpisného označení, zaručené 
tradiční speciality, ekoznačky (produktu 
ekologického zemědělství) v jakékoliv jazykové 
variantě jsou uvedena pouze pro výukové a 
vědecké účely.

• Jedná se o úřední značky/symboly



Prameny práva
Vnitrostátní

• Zákon 452/2001 Sb. + prováděcí předpis. Skoro univerzální ...

Komunitární
• Potraviny a (vybrané) produkty zemědělské prvovýroby: Nařízení 

EP a R 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a 
potravin (dříve: Nařízení Rady (ES) č. 510/2006, o ochraně zeměpisných označení a 
označení původu zemědělských produktů a potravin, Nařízení Rady (ES) č. 509/2006, o 
zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality. + 
(prováděcí) Nařízení Komise č. 1898/2006, změna: doplňující nařízení Komise č. 628/2008, + 
(prováděcí) Nařízení Komise č. 1216/2007)

• Vína: Nařízení Rady (ES) 479/2008 o společné organizaci trhu

• Alkoholické nápoje: Nařízení EP a Rady (ES) 110/2008 o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin (dříve nařízení 1576/1989)

• Aromatizovaná vína a koktejly: Nařízení 1601/91, kterým se 
stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní 
úpravu aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných 
vinných koktejlů.



Mezinárodní smlouvy
Mezinárodní

Vícestranné

• Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a jejich 
mezinárodním zápisu (vyhl. 76/1975 Sb., ve znění vyhl. 
79/1985 Sb.). 

Poznámka: Ochraně označení původu a zeměpisných označení se 
věnují i některé další mezinárodní smlouvy, jejichž smluvní stranou je 
EU (/její smluvní státy) a třetí země.

Výjimečně také některé tzv. přístupové smlouvy

Dvoustranné
• Smlouva mezi Rakouskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení 

původu a jiných označení týkajících se původu zemědělských a 
průmyslových výrobků
(vyhl. č. 19/1981 Sb.) 

• Smlouva mezi vládou Portugalska a vládou ČSSR o ochraně údajů o 
původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
(vyhl. č. 63/1987 Sb.) 

• Smlouva mezi Švýcarskem a ČSSR o ochraně údajů o původu, označení 
původu a jiných zeměpisných označení
(vyhl. č. 13/1976 Sb.) 



Základní pojmy

• Označení původu/Chráněné o.p. (Protected
Designation of Origin)

• Zeměpisné označení/Chráněné z.o. (Protected
Geographical Indication)

• Zaručená tradiční specialita (Traditional Speciality 
Guaranteed) – (ZTS) tradiční zemědělský produkt 
nebo tradiční potravina, jejíž zvláštní povaha je 
uznávána Společenstvím, a to zápisem do rejstříku 
podle nařízení 1151/2012;



Národní 

označení původu 

a zeměpisné označení



Označení původu (Z452/2001 Sb.)

• Označením původu je 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. 



Zeměpisné označení (Z 452/2001 Sb.)

• Zeměpisným označením je 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; 



Výluky, zápisné řízení

• Výluky ze zápisu - §4 (klamavá, obecná druhová, 
označení shodné s již zapsaným označením nebo 
ochrannou známkou, označení vzbuzující mylnou 
domněnku …), pro vína je možné zapsat více 
označení obsahující stejně psané (homonymní) 
názvy míst, pokud bude provedeno takovým 
způsobem, že není způsobilé klamat 

• Žádost - § 5 – sdružení výrobců, skupina výrobců



Zahájení řízení - Žádost o zápis § 5
Podává skupina výrobců/sdružení/společnost (skupinu ale 
může tvořit i jeden)

Obsah žádosti

• a) znění označení původu;

• b) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, 
příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho 
zástupce;

• c) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, 
zpracování a příprava zboží;

• d) označení provozovny, která zboží opatřované označením 
původu vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož 
zeměpisný název je částí označení původu;

• e) výčet zboží, jehož se má označení původu týkat;

• f) popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které 
jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.



SPECIALITA – zemědělské výrobky a potraviny

• Dle § 7/5 – pkd má být zapsáno označení 
pro zemědělský výrobek nebo potravinu, 
Úřad může žadatele v odůvodněných 
případech vyzvat, aby doložil ověření 
specifikace kontrolním nálezem 
kontrolního orgánu

• U jiných výrobků ne

• Otázka skutečné aplikace národního předpisu ve 
vztahu k zemědělským výrobkům a potravinám 
(nadřazená aplikaci práva EU)



Specifikace - § 6 – Zemědělské 
výrobky a potraviny
• Označení potravin a zemědělských výrobků pro lidskou výživu (event. i 

ostatních – podle vyhlášky Mze 243/2002 Sb.)
• Specifikace musí obsahovat
• a) název zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně znění označení 

původu;
• b) popis zemědělského výrobku nebo potraviny, včetně případné suroviny, 

a popis základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických anebo 
organoleptických vlastností zemědělského výrobku nebo potraviny;

• c) zeměpisné vymezení území, popřípadě údaje, které svědčí o splnění 
požadavku podle § 2 písm. a) věty za středníkem;

• d) údaje prokazující že zemědělský výrobek nebo potravina pochází z 
vymezeného území;

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

• f) údaje potvrzující souvislost mezi kvalitou, vlastnostmi nebo znaky 
zemědělského výrobku nebo potraviny a zeměpisným původem ve smyslu 
§ 2 písm. a).



Kontrola specifikace, nález

• Specifikace je kontrolována (§ 10), 

• Orgány: Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a Státní veterinární správa.

• Vydává: Závazné nálezy nebo posudky anebo 
osvědčení důležité pro zápis označení původu do 
rejstříku.

• Změna specifikace (§9) – o zápis změny 
specifikace žádá žadatel – vývoj v oblasti 
vědeckých a technických znalostí, nové vymezení 
území



Nález (kontrolní) se přikládá k žádosti … (§10)

• K žádosti o změnu specifikace zemědělského 
výrobku nebo potraviny, 

• k návrhu na zrušení zápisu označení původu 
zemědělského výrobku nebo potraviny (§ 11), 

• k žádosti o zápis označení původu zemědělského 
výrobku nebo potraviny do rejstříku 

je žadatel, popřípadě navrhovatel povinen předložit 
nález kontrolního orgánu.



Postup v řízení a rozhodnutí § 7
• formální průzkum: (1) Úřad přezkoumá, zda označení původu uvedené v 

žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má náležitosti 
podle § 5. –

• Výzva k odstranění vad podání: (2) Nemá-li žádost některou z náležitostí 
podle § 5, vyzve Úřad žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu 
přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce, a upozorní jej, že 
jinak řízení zastaví.

• zamítnutí žádosti: (3) Je-li označení původu vyloučeno ze zápisu podle § 4 
nebo nesplňuje-li označení původu podmínky zápisu stanovené zákonem 
452/2001 Sb., Úřad žádost zamítne.

• Zápis do rejstříku, oznámení ve Věstníku ÚPV: (4) Obsahuje-li žádost o 
zápis označení původu do rejstříku potřebné náležitosti a není-li žádost 
zamítnuta podle odstavce 3, Úřad označení původu zapíše do rejstříku a 
zápis oznámí ve Věstníku vydávaném Úřadem (dále jen "Věstník"). O 
zápisu vydá žadateli osvědčení. –

• (5) Má-li být označení původu zapsáno do rejstříku pro zemědělský 
výrobek či potravinu, může Úřad v odůvodněných případech žadatele 
vyzvat, aby nálezem kontrolního orgánu doložil, že zemědělský výrobek 
či potravina splňuje náležitosti specifikace stanovené podle § 6. K 
předložení nálezu kontrolního orgánu stanoví Úřad žadateli přiměřenou 
lhůtu a upozorní jej, že nebude-li nález kontrolního orgánu v této lhůtě 
Úřadu předložen, bude řízení zastaveno.



Účinky zápisu o.p./z.o. - § 8 ZOOPZO
• (1) Ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do 

rejstříku. Doba ochrany označení původu není časově 
omezena.

• (2) Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména 
umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, 
kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající 
kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě 
zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce 
podle § 26 je podmínkou užití označení původu na tomto 
zboží, které pochází z vymezeného území, rovněž dodržení 
specifikace stanovené podle § 6.

• (3) Na zapsané označení původu nelze poskytovat licenci.

• (4) Zapsané označení původu nesmí být poskytnuto jako 
zástava.



Užívání označení dalšími osobami?

• §5/6: Splňuje-li další výrobce, popřípadě 
zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro 
zápis označení původu do rejstříku a podmínky 
členství ve sdružení, které nesmějí být 
diskriminační ani nesmějí být v rozporu s právně 
závaznými pravidly hospodářské soutěže, má 
právo na přijetí za člena sdružení (společnosti 
dle NOZ). 

• Sdružení je povinno vydat na žádost členům 
osvědčení o členství.



Zápis zahraničního OP/ZO
Lze do českého rejstříku zapsat i zahraniční 
o.p./z.o.??? ANO, LZE.

• §5/7 ZOOPZO: Žadatel o zápis označení původu do 
rejstříku, který nemá místo trvalého pobytu ani sídlo v 
České republice a má označení původu chráněno podle 
práva platného v zemi původu zboží, může nahradit 
doklad vyžadovaný podle odstavce 4 osvědčením o 
ochraně označení původu podle práva platného v tomto 
státě.

• Zahraniční žadatel musí být v řízení povinně 
zastoupen (§ 14 ZOOPZO)



Zrušení zápisu - § 11

• Z vlastního podnětu, na návrh 3tí osoby, na návrh 
kontrolního orgánu

• OP bylo zapsáno, ale nevyhovuje podmínkám,

• Podmínky stanovené pro zápis OP odpadly

• Výrobek (z.v./p.) nesplňuje specifikaci – nelze však 
zrušit, pkd jsou na trhu výrobky, které splňují 
specifikaci

• Zrušení se zapisuje do rejstříku a zveřejňuje ve 
Věstníku



Zeměpisná označení 

• Pro vznik a existenci platí obdobně 
ustanovení o označení původu - § 12

• Rozdíl mezi o.p. a z.o. je v definici – pro 
označení původu platí úzká/těsná vazba na 
produkční oblast – výroba, zpracování i 
příprava výrobku musí být v rámci 
produkčního území. U zeměpisného 
označení postačí jen jedna z těchto 
produkčních fází. Vazba z.o. na produkční 
oblast je tak objektivně volnější.



Některé příklady národních označení 
(o.p. nebo z.o.)

• Františko-lázeňské oplatky, Karlovarské oplatky,  
Karlovarský suchar,  Mariánsko-lázeňské oplatky

• Pardubický perník

• Budějovické pivo, Budějovické pivo – Budvar, 
Budějovický Budvar, Flekovské pivo, Plzeň, 
Pilsen, Plzeňské, Pilsner, Pilsener, Plzeňské pivo, 
Pilsner Bier, Plzeňský Prazdroj

• Pilsner Urquell, Pilsen Urquell, Pils, Smíchovské 
pivo, Smíchovský Staropramen, Velkopopovický 
světlý ležák



Příklady národních označení 
pocházejících z regionu střední Moravy 
(Olomouckého kraje)

• Olomoucké tvarůžky, 

• Prostějovská starorežná

Zdroj slepého podkladu pro obrázek

http://www.zemepis.com/smkraje.php

dne 08.11.07



Řízení ve věcech ozn.původu a zem.ozn.

• Správní řízení, ZOPZO obsahuje jen 
spec.pravidla – povinné zastoupení 
zahraničních osob v řízení (§ 14), ověřování 
plných mocí … (§13 ZOPZO)



Rejstřík (OPZO) + Věstník
• § 15 ZOOPZO
(1) Rejstřík je veřejný a každý má právo do něj nahlížet.

(2) Do rejstříku Úřad zapisuje tyto rozhodné údaje o označení původu a zeměpisném označení:

• a) číslo zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení a datum zápisu do rejstříku;

• b) znění označení původu, popřípadě znění zeměpisného označení;

• c) datum podání žádosti o zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení;

• d) zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba nebo zpracování anebo příprava zboží;

• e) název, popřípadě obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě i jeho 
zástupce;

• f) adresu provozovny, která zboží opatřované označením původu, popřípadě zeměpisným označením vyrábí nebo 
zpracovává anebo připravuje v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu nebo zeměpisné označení;

• g) zboží, jehož se označení původu, popřípadě zeměpisné označení týká, včetně vymezení kvality a znaků pro zboží 
charakteristických, a je-li zbožím zemědělský výrobek nebo potravina uvedená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, 
včetně jejích případných změn;

• h) zrušení zápisu označení původu, popřípadě zeměpisného označení.

(3) Do rejstříku lze zapsat i jiné údaje důležité pro označení původu a pro zeměpisné označení.

(4) Ve Věstníku Úřad oznamuje zápis označení původu, popřípadě zeměpisného označení do rejstříku, jeho zrušení a jiné důležité 
skutečnosti, které se označení původu, popřípadě zeměpisného označení týkají.

(5) Na žádost po provedeném ověření předložených údajů se do rejstříku zapíšou změny, ke kterým došlo po zápisu označení 
původu, popřípadě zeměpisného označení.

(6) Na žádost vydá Úřad výpis z rejstříku každému, kdo o to požádá. Výpis z rejstříku obsahuje údaje platné ke dni vystavení 
výpisu z rejstříku.











Komunitární 

Chráněné označení původu 

a chráněné zeměpisné označení



Komunitární chráněné označení původu a 
chráněné zeměpisné označení

• Nařízení 1151/2012 o režimech jakosti 
zemědělských výrobků a potravin

• Zrušeno: Nařízení Rady 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a 
označení původu zemědělských produktů a potravin – účinnost k 31.03.06

• Zrušeno: Nařízení rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992, o 
ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a 
potravin.

• O ochranu se žádá prostřednictvím národního 
úřadu – Úřad průmyslového vlastnictví (ledaže jde o 

přeshraniční společnou žádost více seskupení)



PDO=CHOP, PGI=CHZO a TSG=ZTS

• Systém zaveden původně v roce 
1992. Systém má napomáhat 
ochraně a podpoře potravin a 
zemědělských produktů. Systém 
změněn N 510/2006. Aktuálně 
systém dle N 1151/2012.



Pojem (chráněné) označení původu –
N1151/2012

název, který identifikuje produkt:

a) pocházející z určitého místa či regionu nebo ve 
výjimečných případech z určité země;

b) jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo 
výlučně dány konkrétním zeměpisným 
prostředím s jeho vlastními přírodními a lidskými 
činiteli a

c) u něhož všechny fáze produkce probíhají ve 
vymezené zeměpisné oblasti.

Fáze produkce = produkce, zpracování nebo 
příprava (čl.3)

Zvl.pravidla (definice) pro starší označení (před 1.1.2004), pokud 
suroviny živá zvířata, maso či mléko (čl.5/4)



Pojem (chráněné) zeměpisného 
označení – N1151/2012 (čl.5/2)

název, který identifikuje produkt:

a) pocházející z určitého místa, regionu nebo země;

b) jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze 
přičíst především jeho zeměpisnému původu a

c) u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve 
vymezené zeměpisné oblasti.

Fáze výroby = produkce, zpracování nebo příprava 
(čl.3)



Výluky ze zápisu CHOP|CHZO

• Názvy zdruhovělé (zapsané CHOP/CHZO) však nemůže zdruhovět)

• Název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat

• Homonymní názvy k již zapsaným

• Označení, které by mohlo uvést 
spotřebitele v omyl vzhledem k pověsti 
ochranné známky, její proslulosti a době 
jejího užívání

• N1151/2012 se nevztahuje na vína, alkoholické nápoje, 
aromatizovaná vína ani vinné koktejly …



Dosah N 1151/2012 – jaké výrobky?

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy o 
Evropské unii (ÚVEU. C 326/335, dne 26.10.2012 – konsolidované znění)

• Kapitola 1 Živá zvířata

• Kapitola 2 Maso a poživatelné droby

• Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši

• Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med

• Kapitola 5

• 05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části

• 05.15 Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata 
kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě

• Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty

• Kapitola 7 Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy

• Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů

• Kapitola 9 Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)

• Kapitola 10 Obiloviny

• Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin



… jaké výrobky? (dle SoEU)

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy o 
Evropské unii (ÚVEU. C 326/335, dne 26.10.2012 – konsolidované znění)

• Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a 
léčivé rostliny; sláma a pícniny

• Kapitola 13 ex 13.03 Pektin

• Kapitola 15

• 15.01 Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený 
drůbeží tuk

• 15.02 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“

• 15.03 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a 
oleomargarin,

• neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

• 15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované

• 15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované 

• 15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale 
jinak neupravené



… jaké výrobky? (dle SoEU)
Zemědělské produkty podle Smlouvy

15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky

15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků

Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Kapitola 17 

17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu

17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); 
karamel

17.03 Melasa, též odbarvená

17.05 (*) Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového 
cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru

Kapitola 18

18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin 
nebo částí rostlin



… jaké výrobky? (dle SoEU)
Zemědělské produkty podle Smlouvy

Kapitola 22

22.04 Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo 
zastaveno jinak než přidáním alkoholu

22.05 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo 
zastaveno přidáním alkoholu

22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)

ex 22.08 (*)

ex 22.09 (*)

Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný 
ze zemědělských produktů uvedených v příloze I, vyjma destilátů, likérů a jiných 
lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro 
výrobu alkoholických nápojů

22.10 (*) Stolní ocet a jeho náhražky



… jaké výrobky? (dle SoEU)
Zemědělské produkty podle Smlouvy 

Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

Kapitola 24

24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad

Kapitola 45

45.01 Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý 

Kapitola 54

54.01 Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak nespředený, 
koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

Kapitola 57

57.01 Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak 
zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)



… jaké výrobky? (dle Nařízení 1151/2012)
Dle přílohy N1151/2012

• I. Označení původu a zeměpisná označení

• - pivo,

• - čokoláda a odvozené produkty,

• - chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské 
zboží,

• - nápoje vyrobené z rostlinných výtažků,

• - těstoviny,

• - sůl,

• - přírodní gumy a pryskyřice, - hořčičná pasta, - seno, - vonné silice, -
korek, - košenila, - květiny a okrasné rostliny, - bavlna, - vlna, - proutí, -
třený len, - kůže, - kožešiny, - peří.



Specifikace produktu CHOP/CHZO čl.7
• Zemědělské produkty a potraviny musí vyhovovat 

specifikaci, aby byly způsobilé pro užívání CHOP|CHZO
• a) název, který má být chráněn jako označení původu nebo zeměpisné označení, v podobě 

používané při obchodování nebo v běžném jazyce a pouze v jazycích, které jsou nebo byly v 
minulosti používány k popisu konkrétního produktu ve vymezené zeměpisné oblasti;

• b) popis produktu, případně včetně surovin, a základních fyzikálních, chemických, 
mikrobiologických nebo organoleptických vlastností produktu;

• c) definici zeměpisné oblasti vymezené s ohledem na souvislost uvedenou v písm. f) bodě i) 
nebo ii) tohoto odstavce a tam, kde je to vhodné, údaje dokládající splnění požadavků čl. 5 odst. 
3;

• d) důkaz, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti uvedené v čl. 5 odst. 1 nebo 2;

• e) popis metody získání produktu a případně autentických a neměnných místních metod, 
jakož i údaje o balení, pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve vztahu k danému produktu 
dostatečně odůvodní, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či 
zajištění kontroly zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti, s ohledem na právo Unie, zejména v 
oblasti volného pohybu zboží a služeb;

• f) údaje, které dokládají:

• i) souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím podle čl. 5 odst. 1 nebo

• ii) tam, kde je to vhodné, souvislost mezi danou jakostí, pověstí či jinou vlastností produktu a zeměpisným 
původem podle čl. 5 odst. 2;

• g) název a adresu orgánů nebo, jsou-li k dispozici, název a adresu subjektů, které ověřují 
soulad s ustanoveními specifikace produktu podle článku 37, a jejich konkrétní úkoly;

• h) jakékoli zvláštní pravidlo týkající se označování dotyčného produktu.



Žádost o zápis do rejstříku - SKUPINA

• Žádá pouze skupina = sdružení producentů nebo 
zpracovatelů stejného zemědělského produktu nebo 
potraviny, bez ohledu na jeho právní formu nebo složení. Do 
skupiny se mohou zapojit i další zúčastněné strany. 

• Jedna osoba může být považována za skupinu podle 
prováděcích pravidel uvedených v čl. 49 –

• a) dotčená osoba je jediným producentem, který chce žádost podat;

• b) pokud jde o chráněná označení původu a chráněná zeměpisná 
označení, vymezená zeměpisná oblast má charakteristiky, které 
jsou zjevně odlišné od charakteristik sousedních oblastí, nebo se 
vlastnosti daného produktu liší od vlastností produktů 
produkovaných v sousedních oblastech.

• Skupina musí tyto produkty/potraviny 
produkovat nebo získávat.



Obsah žádosti

• a) jméno a adresa skupiny žadatelů;

• b) specifikace podle článku 4;

• c) jednotný dokument obsahující tyto údaje:

• -- i) hlavní body obsažené ve specifikaci: název, popis 
produktu, případně včetně zvláštních pravidel o balení a 
označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti,

• -- ii) popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným 
prostředím nebo zeměpisným původem podle čl. 2 odst. 1 
písm. a) nebo b), případně včetně zvláštních údajů týkajících 
se popisu produktu nebo metody produkce, které souvislost 
odůvodňují.



Řízení (na národní a na komunitární úrovni)

• *Pokud se týká vnitrostátního území, žádost se podává u orgánu 
členského státu k přezkoumání oprávněnosti a splnění podmínek ( 
v ČR je tímto orgánem ÚPV)

• *Vnitrostátní námitkové řízení (3 měsíce)

• *Jsou-li splněny podmínky, rozhodne stát ve prospěch žádosti a 
předá Komisi ke konečnému rozhodnutí

• Přezkum Komisí – každá žádost (zpravidla 6 měsíců).  
Zveřejňování podání v měsíčních intervalech

• V případě, že je stanovisko Komise kladné, pak zveřejní:

• Jednotný dokument a odkaz na Specifikaci označení (zveřejňuje 
se v Úředním listu EU)

• Námitkové řízení (3 měsíce od zveřejnění).

• Aktivní legitimace: Členský stát, třetí země, osoba s oprávněným zájmem 
a usazená ve třetí zemi. 

• Povinné konzultace

• *Rozhodnutí musí být zveřejněno a osoba s oprávněným zájmem 
musí mít možnost se odvolat



Rozhodnutí o zápisu (čl. 52 N 1151/2012)
• Komise rozhoduje Akty – nařízení Komise, které 

se zveřejňují v Úředním věstníku EU

• Zamítne – pokud po přezkumu Komise dospěje k 
názoru, že nebyly splněny podmínky pro zápis.

• Zapíše – pokud neobdrží žádné námitky nebo 
žádné odůvodněné prohlášení o námitce.

• Pokud doručeno odůvodněné prohlášení o 
námitce – dohoda/nedohoda při konzultacích –
rozhodne (a zapíše či zamítne)



Zrušení zápisu – čl.54 N 1151/2012
• Ex offo nebo na žádost kohokoliv s 

oprávněným zájmem, pokud:

• Není zajištěn soulad se specifikací NEBO

• Po dobu nejméně 7 let není na trh uveden 
žádný produkt nesoucí ChOP/CHZO

• Také Komise může zrušit zápis na žádost 
producentů produktů uváděných na trh 
pod zapsaným názvem



Ochrana označení ze třetí země čl.5/9 N 1151/2012

• Žádost musí splňovat podmínky dle čl.5/3

• Musí být přiložen důkaz o ochraně v zemi 
původu



Používání názvů, označení a symbolů čl.8

• Může použít každý hospodářský subjekt, který 
uvádí na trh zemědělské produkty nebo 
potraviny, jež jsou v souladu s odpovídající 
specifikací.

• Uváděné produkty se opatří … „chráněné 
označení původu“ a „chráněné zeměpisné 
označení“ nebo symboly Společenství, jež jsou jim 
přiřazeny. Rovněž produkty ze 3tích zemí, pkd je 
označení zapsáno do rejstříku



Ověření specifikace před uvedením 
produktu na trh čl.11

Oblast v rámci Společenství: Specifikaci ověřuje

• — jeden nebo více příslušných orgánů uvedených 
v článku 10 nebo

• — jeden nebo více kontrolních subjektů ve smyslu 
článku 2 nařízení (ES) č. 882/2004, jež působí jako 
subjekty pro certifikaci produktu.

• Náklady na takové ověření souladu se 
specifikacemi nesou hospodářské subjekty, 
kterých se tyto kontroly týkají.



…

• Zeměpisná oblast ve třetí zemi: Ověření 
specifikace zajistí:

• — jeden nebo více veřejných orgánů 
určených danou třetí zemí nebo

• — jeden nebo více subjektů pro certifikaci 
produktu.



Změna specifikace

• Je možná, je upraven postup

• Na žádost skupiny, zejména pak za účelem 
zohlednění vývoje vědeckých a 
technických poznatků nebo nového 
vymezení zeměpisné oblasti



Výlučná práva – ochrana čl.13 N1151/2012

• Zákaz zdruhovění ChOP/ChZO
• Zákaz užití pro produkty, na které se zápis nevztahuje: a) jakémukoli 

přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na 
které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty 
zapsanými pod tímto názvem nebo pokud je při používání tohoto názvu využívána 
pověst chráněného názvu, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako 
přísada;

• Zákaz napodobení či připomenutí: b) jakémukoli zneužití, napodobení nebo 
připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktů nebo služeb nebo 
je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako "druh", "typ", 
"způsob", "jak se vyrábí v", "napodobenina" nebo podobnými výrazy, včetně 
případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;

• Nepravdivý  či zavádějící údaj o provenienci: c) jakémukoli jinému 
nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo 
základních vlastnostech produktu, který je použit na vnitřním nebo vnějším obalu, 
na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i 
proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ 
produktu;

• Jiné klamavé praktiky: d) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele 
uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

• Opatření (soudní/správní) přijímají členské státy – národní legislativa 
(čl.13/3)



Vyhledávání v rejstříku – databáze DOOR

• Databáze DOOR
• http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/browse.html?display



Některé příklady „českých“ ChOP

• Chráněné označení 
původu - Protected 
Designation of Origin 
(PDO)

• Produkce ve všech stádiích 
probíhá na vymezeném 
území

• Pohořelický kapr - 2007

• Žatecký chmel - 2007

• Zdroj obrázku: 
www.aktualne.cz , 
www.bohemiahop.cz



Některé příklady „českých“ ChZO

Chráněné označení původu a 
Chráněné zeměpisné 
označení:

Dle přístupové smlouvy:

• Budějovické pivo 

• Budějovický měšťanský var 

• Českobudějovické pivo

Standardní procedurou:

• Štramberské uši, Karlovarský 
suchar, Olomoucké tvarůžky

• Zdroj obrázku: www.aktualne.cz
, www.bohemiahop.cz





ChZO – obsah zápisu 

• Českobudějovické pivo Beer  Beer 

• PGI  Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise Nationale, Karolíny Světlé 4, 370 
21 České Budějovice Czech Republic  

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
Krajský inspektorát in Tábor (State agricultural and 
foodstuff inspection, District inspectorate in Tábor)
Purkyňova 2533, Tábor Czech Republic 







Komunitární 

Zaručená tradiční specialita 



Komunitární zaručená tradiční specialita

• Také Nařízení 1151/2012 (hlava III – čl.17-26)

• Zrušeno: Nařízení Rady 509/2006 o zemědělských produktech a 

potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

• Zrušeno: Nařízení rady č.2082/92 ze dne 14. července 1992, o 

osvědčeních specifického charakteru na zemědělské výrobky a potraviny 



Zaručená tradiční specialita

• Cíl: zachovat tradiční metody 
produkce a tradiční receptury 
prostřednictvím pomoci 
poskytované producentům 
tradičních produktů při 
uvádění jejich produktů na trh 
a informování spotřebitelů o 
vlastnostech jejich tradičních 
receptur a produktů 
představujících přidanou 
hodnotu.

• Tradiční – prokázané 
předávání mezi generacemi, 
zpravidla nejméně 30 let.

• Zdroj obrázku sýru mozzarella: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moz
zarella (dne 08.11.07)



2+2 kritéria ZTS – čl. 18

• 1. Název je způsobilý k zápisu 
jako ZTS, pokud popisuje 
konkrétní produkt nebo 
potravinu, které:

• jsou výsledkem způsobu 
produkce, zpracování nebo 
složení odpovídajících 
tradičním postupům pro 
dotyčný produkt či potravinu 
nebo

• Výrobky jsou vyrobeny ze 
surovin nebo přísad, které 
jsou tradičně používány.

• 2. Aby mohl být název zapsán 
jako zaručená tradiční 
specialita, musí:

• a) být tradičně používán jako 
název konkrétního produktu 
nebo

• b) označovat tradiční povahu 
nebo specifickou vlastnost 
produktu.



… zaručená tradiční specialita

• Seznam k nalezení zde: 
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/en/1bbb1_en.htm

• Příklad: Mozzarella (sýr)

• Popis výrobku: Traditional-type mozzarella is a 
soft pasta filata cheese, with lactic fermentation. It 
can have a spheroid shape (weighing from 20 to 
250 g), sometimes with a "head", or it can be 
plaited (weighing from 125 to 250 g). 



Speciality (ZTS) z CZ/SK

• Byly publikovány zprávy o záměrech 
chránit některé tradiční uzeniny (špekáčky,
debrecínský párek, salám Gothaj atd.)

• K tomu srov.: 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-
ekonomika/clanek.phtml?id=513572





Bioznačka



Organické farmy a bioprodukty

Prameny:

• Komunitární: Nařízení Rady (ES) 834/2007 ze 
dne 28.června 2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91 – účinnost od 01.01.2009,
dosud platí Nařízení (EHS) č. 2092/91

• Vnitrostátní: Z 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství

• !!! Zákaz neoprávněného užívání 
ekoznačky je upraven v § 18b Z 
634/1992 Sb. – zákon o ochraně 
spotřebitele) !!!



… označování

• Členský stát určí kontrolní orgán/orgány

• Kontrola dodržování požadavků dle N 
834/2007 

• Osvědčení (čl. 29)

• Užívání loga (čl. 25)

• Užívání log dle národních zákonodárství a 
soukromých log jen při splnění požadavků 
stanovených N 834/2007



Ekoznačka



• Nařízení EP+R 1980/2000



BIOpotraviny

• Nové logo pro 
biopotraviny v EU

• Výběr ukončen, zavedení 
od VII.10

• Zdroj: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/i10
_Logo_cs.pdf



Souvislosti:

Kolektivní 

ochranné známky



NEZAMĚŇOVAT ChOP či ChZO s 
kolektivní ochrannou známkou

• Chráněná označení původu, označení původu, 
chráněná zeměpisná označení, zeměpisná 
označení, zaručené tradiční speciality ani výrobky 
označené ekoznačkou nemohou být zaměňovány s 
kolektivní ochrannou známkou, která plní jinou 
funkci nebo s jinou obdobnou známkou (k tomu 
srov. prezentaci k tématu Ochranné známky na adrese: 
http://www.michalcerny.net

• Ochranné známky (databáze): www.upv.cz




