
                                                                                                                                                                                                                              VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 3 Označení původu a zeměpisné označení se s výjimkou 

označení původu a zeměpisného označení pro zboží, 

jemuž je ochrana výlučně poskytována podle přímo 

použitelných předpisů Evropské unie1) (dále jen 

„výlučná unijní ochrana“) zapisuje do rejstříku označení 

původu a zeměpisných označení (dále jen "rejstřík"), 
který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen 

"Úřad"). 

62015CJ0389  Rozsudek 

Soudního 

dvora EU 

45. Z důvodu rozporu mezi Komisí, podporovanou 

Parlamentem, a Radou, podporovanou členskými státy 

vystupujícími jako vedlejší účastníci, je nutné určit, zda návrh 

revidované dohody spadá do oblasti společné obchodní 

politiky. 

 
46. V této oblasti přiznává čl. 3 odst. 1 SFEU Unii výlučnou 

pravomoc. 
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Stránka 2 (celkem 6) 

§ 16 odst. 2 Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení 

původu nebo zeměpisné označení, kterému je 

poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad předá žádost 

k dalšímu postupu příslušnému orgánu Evropské unie 

(dále jen „Komise“). 

3219R1753 Čl. 11 

odst. 1 

Členský stát, který je stranou Lisabonské dohody, si ohledně 

každého z něj pocházejícího označení původu produktu 

chráněného na základě některého z nařízení uvedených 

v článku 1 tohoto nařízení na žádost fyzické nebo právnické 

osoby, jak jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 bodě ii) Ženevského 

aktu, nebo uživatele ve smyslu čl. 1 bodu xvii) Ženevského 

aktu, nebo z vlastního podnětu zvolí, zda požádá o: 

a) mezinárodní zápis uvedeného označení původu podle 

Ženevského aktu, pokud dotčený členský stát Ženevský akt 
ratifikoval nebo k němu přistoupil v souladu se zmocněním 

podle článku 3 rozhodnutí (EU) 2019/1754; nebo 

b) zrušení zápisu daného označení původu v mezinárodním 

rejstříku. 

Dotčený členský stát oznámí Komisi svou volbu podle prvního 

pododstavce do 14. listopadu 2022. 
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§ 16 odst. 3 Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1 označení 

původu nebo zeměpisné označení, kterému není 

poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad požádá 

Komisi o stanovisko k dalšímu postupu. Bude-li 

stanovisko Komise k postoupení žádosti o mezinárodní 

zápis podle mezinárodní smlouvy nesouhlasné, Úřad 

řízení o takové žádosti zastaví10). 

3219R1753 Čl. 11 

odst. 3 

3. Členský stát, který je stranou Lisabonské dohody, může 

zachovat stávající zápisy v mezinárodním rejstříku pro 

označení původu produktů nespadajících do oblasti působnosti 

některého z nařízení uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, 

jimž není poskytována ochrana zeměpisných označení na 

úrovni Unie. 

Tento členský stát může rovněž podat další žádosti o zápis 

takových označení původu pocházejících z jeho území do 

mezinárodního rejstříku podle Lisabonské dohody, jsou-li 
splněny tyto podmínky: 

a) dotčený členský stát oznámil návrh žádosti o zápis takových 

označení původu Komisi; toto oznámení obsahuje důkaz, že 

žádost splňuje požadavky pro zápis podle Lisabonské dohody; 

a 

b) Komise do dvou měsíců od takového oznámení nevydá 

negativní stanovisko; negativní stanovisko může být vydáno 

pouze po konzultaci dotčeného členského státu, a to ve 

výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy důkaz 

požadovaný podle písmene a) dostatečně neprokazuje, že jsou 

požadavky pro zápis podle Lisabonské dohody splněny, nebo 
pokud by daný zápis měl nepříznivý dopad na obchodní 

politiku Unie. 

V případě žádosti Komise o další informace k oznámení 

učiněnému podle druhého pododstavce písm. a) je lhůta pro 

reakci Komise jeden měsíc od obdržení požadovaných 

informací. 

Komise okamžitě informuje ostatní členské státy o jakémkoli 

oznámení učiněném podle druhého pododstavce písm. a). 
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§ 22b Změna specifikace nevyžadující řízení na území 

Evropské unie 

(1) Pro řízení o změně specifikace se použije ustanovení 

§ 22a odst. 1 až 6 obdobně. 

(2) Rozhodnutí o změně specifikace Úřad doručí 

veřejnou vyhláškou7). Proti tomuto rozhodnutí lze podat 

rozklad. 

(3) Pravomocné rozhodnutí o změně specifikace Úřad 

oznámí Komisi. 

32019R0033 Čl. 18 Standardní změny 

1. Standardní změny schvalují a zveřejňují členské státy, v 

nichž se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo 

zeměpisného označení. 

Žádosti o schválení standardní změny specifikace výrobku se 

předkládají orgánům členského státu, v němž se nachází 

zeměpisná oblast označení. Žadatelé musí splňovat podmínky 

stanovené v článku 95 nařízení (EU) č. 1308/2013. Pokud 

žádost o schválení standardní změny specifikace výrobku 
nepochází od žadatele, který předložil žádost o ochranu názvu 

nebo názvů, jichž se specifikace výrobku týká, umožní členský 

stát tomuto žadateli v případě, že stále existuje, podat k žádosti 

připomínky. 

Žádost o standardní změnu musí obsahovat popis standardních 

změn, uvést souhrn důvodů, proč jsou změny potřebné, a 

prokázat, že navrhované změny lze považovat za standardní v 

souladu s článkem 14 tohoto nařízení. 

2.   Pokud členský stát usoudí, že jsou splněny požadavky 

nařízení (EU) č. 1308/2013 a ustanovení přijatá na jejich 

základě, může standardní změnu schválit a zveřejnit. 
Rozhodnutí o schválení zahrnuje změněný konsolidovaný 

jediný doklad, pokud je to relevantní, a změněnou 

konsolidovanou specifikaci výrobku. 
 

  32019R0787 Čl. 31 3. Změna se považuje za změnu na úrovni Unie, pokud: 

a) obsahuje změnu názvu či jakékoli části názvu zeměpisného 

označení zapsaného podle tohoto nařízení; 
b) mění zákonný název nebo kategorii lihoviny; 

c) může přinést ztrátu dané jakosti, pověsti nebo jiné vlastnosti 

lihoviny, jež lze přičítat především jejímu zeměpisnému 

původu; nebo 

d) zahrnuje další omezení pro uvádění daného výrobku na trh. 

Veškeré ostatní změny se považují za změny standardní. 
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§ 22c Dočasné změny specifikace 

(1) Pro řízení o dočasné změně specifikace se obdobně 

použije ustanovení § 22a odst. 1 až 6 s tím, že lhůta 

stanovená v § 22a odst. 2 pro vyložení změny 

specifikace a lhůty pro podání námitek činí 1 měsíc.  

(2) Součástí žádosti musí být i doklady o důvodnosti 

změny potvrzené orgány stanovenými v souladu s 

příslušnými předpisy11).  

(3) Rozhodnutí o dočasné změně specifikace musí 

obsahovat dobu, po kterou dočasná změna má účinky. 

Rozhodnutí o změně specifikace Úřad doručí veřejnou 

vyhláškou7). Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.  

(4) Pravomocné rozhodnutí o dočasné změně 

specifikace Úřad oznámí Komisi.  

32019R0033 Čl. 18 1. Dočasné změny schvalují a zveřejňují členské státy, v nichž 

se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo 

zeměpisného označení. Oznamují se Komisi společně s důvody 

na podporu dočasných změn nejpozději do jednoho měsíce ode 

dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná 

změna je v daném členském státě použitelná ihned po 

zveřejnění. 

 

  32019R0787 Čl. 31 Standardní změna se považuje rovněž za změnu dočasnou, 

pokud se týká dočasné změny specifikace produktu z důvodu 

povinných hygienických a rostlinolékařských opatření 

stanovených orgány veřejné správy nebo souvisí s přírodními 
katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, 

které byly oficiálně uznány příslušnými orgány. 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R0033 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o 

námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu 

32019R1753 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu 

Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních 

320196R0787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, 

používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a 

destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 1108/2008 
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62015CJ0389 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017. 

Evropská komise v. Rada Evropské unie. 

Žaloba na neplatnost – Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o revidované Lisabonské dohodě o označeních původu a 

zeměpisných označeních – Článek 3 odst. 1 SFEU – Výlučná pravomoc Unie – Společná obchodní politika – Článek 207 odst. 1 SFEU – 

Obchodní aspekty duševního vlastnictví. 

Věc C-389/15. 
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