
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

 

Uvedený materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18. 3. 2020, 

č. j. 2020/D20027669/10/ÚPV, s termínem dodání připomínek do 30 pracovních dnů, tj. do 4. 5. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky doporučující: 

1) K čl. I úvodní věta: Doporučujeme předmětnou 

úvodní větu doplnit ve smyslu čl. 55 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády tak, že se před 

jednotlivá číselná označení zde uvedených 

novelizačních předpisů, tedy před text „č.“, vloží 

slovo „zákona“ a před slova „se mění takto“ se vloží 

čárka. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

2) K čl. I bod 1.: Upozorňujeme, že v ustanovení, které 

je uvedeno v úvodním textu předmětného 

novelizačního bodu není obsažena poznámka pod 

čarou, ale pouze odkaz na poznámku pod čarou, 

a proto by ve zmíněném úvodním textu novelizačního 

bodu měla být slova „V § 1 odst. 2 poznámka“ 

nahrazena slovem „Poznámka“. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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3) K čl. I bod 7. [k § 5 odst. 1]: Legislativní zkratka, 

která se zavádí předmětným novelizačním bodem, 

obsahuje více slov a zavádí se tedy jako slovní spojení 

„spolek nebo společnost“. V dalším textu právního 

předpisu je však nutno použít toto slovní spojení 

dohromady, jak bylo zavedeno, a nelze se 

prostřednictvím takto zavedené legislativní zkratky 

odkazovat zvlášť na „spolek“ či zvlášť na 

„společnost“. Uvedené vyplývá ze samotné 

nahrazovací funkce, kterou má legislativní zkratka ve 

smyslu čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

V § 5 odst. 5 je tedy legislativní zkratka uvedena 

pouze ve větě druhé, avšak nikoli ve větě první a 

můžou tak vzniknout pochybnosti, zda např. 

„společnost“ ve větě první je myšlena společnost 

výrobců nebo zpracovatelů ve smyslu, který využívá 

legislativní zkratka, či nikoli. S ohledem na uvedené 

doporučujeme nezavádět legislativní zkratku jako 

sousloví, ale zavést legislativní zkratku pro „spolek“ 

a legislativní zkratku pro „společnost“ odděleně.  

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

4) K čl. I bod 10.: Předmětný novelizační bod nelze 

spojovat se zrušením poznámky pod čarou, neboť 

předmětným novelizačním bodem se do stávajícího 

ustanovení pouze doplňuje věta a žádná část textu, 

která by obsahovala odkaz na poznámku pod čarou, 

se tedy nezrušuje. S ohledem na uvedené nelze 

postupovat dle čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády a je nutno příslušnou poznámku pod čarou 

včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou zrušit 

v samostatném novelizačním bodě. Doporučujeme 

materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

5) K čl. I bod 16.: S ohledem na čl. 70 odst. 1 

doporučujeme odstranit paragrafovou značku před 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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číslem „10“.  

6) K čl. I bod 24. a 25.: Doporučujeme předmětné 

novelizační body spojit, jak stanovuje čl. 58 odst. 4 

písm. d) Legislativních pravidel vlády a zároveň 

doporučujeme změny v poznámce pod čarou č. 5 

provést v samostatném novelizačním bodu a na konci 

tohoto bodu doplnit tečku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

7) K čl. I bod 27. a 33.: Z formálních důvodů 

doporučujeme na konec předmětných novelizačních 

bodů doplnit tečku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

8) K čl. I bod 28.: S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. i) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo 

„vkládají“ nahradit slovy „za odstavec 1 vkládají 

nové“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

9) K čl. I bod 35. [k § 19 odst. 1]: Doporučujeme 

nahradit nesprávné uvozovky uvedené u legislativních 

zkratek uvozovkami klasickými, které stanovuje čl. 

44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

10) K čl. I bod 36.: S ohledem na čl. 70 odst. 1 

doporučujeme odstranit paragrafovou značku před 

textem „22e“. 

Akceptováno jinak. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ustanovení bylo upraveno v souladu s čl. 70 odst. 2 LPV. 

11) K čl. I bod 50.: Z obdobných důvodů, jako v naší 

předchozí připomínce, doporučujeme v úvodním textu 

předmětného novelizačního bodu odstranit 

paragrafovou značku před textem „22c“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

12) K čl. I bod 50. [k § 22b odst. 2]: S ohledem na 

formální stránku materiálu doporučujeme uvést i 

kulatou závorku v odkazu na příslušnou poznámku 

pod čarou formou horního indexu. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

13) K čl. I bod 50. [k § 22c odst. 3]: S ohledem na Akceptováno. 
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formální stránku materiálu doporučujeme uvést i 

číselné označení v odkazu na příslušnou poznámku 

pod čarou formou horního indexu. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

14) K čl. I bod 50. [k poznámce pod čarou č. 11]: 
Doporučujeme text „Např.“ nahradit slovem 

„Například“, jak stanovuje čl. 47 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. Slovo 

„Například“ není v poznámce pod čarou použito. 

15) K čl. I bod 53.: Z formálních důvodů doporučujeme 

slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“.  
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

 

 

 

 

Doporučující připomínka 

Ve zvláštní části důvodové zprávy je text k § 26 

nesprávně spojen s bodem 53, ačkoliv podle návrhu 

zákona se jedná o bod 54. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Doporučující připomínky 

Obecná: 

Návrh nedoporučujeme členit na části a označení částí 

(včetně nadpisů u části druhé a třetí) doporučujeme 

vypustit. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K jednotlivým ustanovením: 

 

1. Úvodní větu novely doporučujeme uvést v tomto 

znění: 

„Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu 

a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně 

spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona 

č. 501/2004 Sb., zákona č.  221/2006 Sb., zákona 

č. 375/2007 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona 

č. 196/2017 Sb. a  zákona č. 277/2019 Sb., se mění 

takto:“.  

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

2. Úvodní část bodu 1 doporučujeme uvést v tomto Akceptováno. 
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znění: 

„Poznámka pod čarou č. 1 zní:“. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

3. Novelizační bod 10 doporučujeme rozdělit na dva 

novelizační body. Nejprve v samostatném bodu 

doporučujeme zrušit poznámku pod čarou č. 2, a to 

včetně odkazu na poznámku pod čarou. Dále pak 

doporučujeme v samostatném bodu provést doplnění 

věty na konec odstavce 4 (tj. tak, jak je uvedeno v úvodu 

tohoto bodu). 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

4. V bodě 16 doporučujeme označení § před číslem „10“ 

vypustit. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

5. Doporučujeme spojit novelizační body č. 24 a 25 [čl. 

58 odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel vlády]. Dále 

doporučujeme navrhovanou změnu v poznámce pod 

čarou č. 5 uvést v samostatném novelizačním bodě a na 

konci tohoto bodu doporučujeme uvést tečku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

6. Na konci bodu 27 doporučujeme uvést tečku. Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

7. V úvodní části bodu 28 doporučujeme slovo 

„vkládají“ nahradit slovy „se za odstavec 1 vkládají 

nové“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

8. Na konci bodu 33 doporučujeme uvést tečku. Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

9. V bodě 35 doporučujeme opravit uvozovky (čl. 44 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

10. V bodě 36 doporučujeme vypustit označení § před 

textem „22e“. 
Akceptováno jinak. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ustanovení bylo upraveno v souladu s čl. 70 odst. 2 LPV. 

11. V úvodní části bodu 50 doporučujeme vypustit 

označení § před textem „22c“. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

12. V bodě 50 dále doporučujeme uvést polokulatou 

závorku v odkazu na poznámku pod čarou formou 

horního indexu (nově navrhovaný § 22b odst. 2) a uvést 

číselné označení v odkazu na poznámku pod čarou 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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formou horního indexu (nově navrhovaný § 22c odst. 3). 

13. V bodě 50 v poznámce pod čarou č. 11 

doporučujeme text „Např.“ nahradit slovem „Například“. 
Akceptováno jinak. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. Slovo 

„Například“ není v poznámce pod čarou použito. 

14. V bodě 53 doporučujeme slovo „nahrazuje“ nahradit 

slovem „nahrazují“. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

15. Za označením čl. II (Přechodná ustanovení) 

nedoporučujeme uvádět tečku. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

16. Za označením čl. III nedoporučujeme uvádět tečku. Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

17. Pod označení čl. III doporučujeme uvést nadpis 

v tomto znění: „Zrušovací ustanovení“. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

18. Za označením čl. IV nedoporučujeme uvádět tečku. 

 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

19. Pod označení čl. IV doporučujeme uvést nadpis 

v tomto znění: „Účinnost“. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ministerstvo 

financí 

Doporučující připomínky:  

1. V Obecné části Důvodové zprávy v bodu VII. 

doporučujeme upravit text „Případné finanční dopady 

na státní rozpočet vyplývající ze změny zákona 

č. 452/2001 Sb. budou kryty na příslušný rok v rámci 

rozpočtu z výdajů kapitoly 344 - Úřad průmyslového 

vlastnictví - a v rámci střednědobého výhledu na léta 

2021 a 2022. Navrhovaná právní úprava nemá žádný 

dopad na ostatní veřejné rozpočty."  takto: 

"Případné finanční dopady na státní rozpočet 

vyplývající ze změny zákona č. 452/2001 Sb. budou 

kryty v příslušném rozpočtovém roce v rámci 

schváleného rozpočtu výdajů kapitoly 344 - Úřad 

průmyslového vlastnictví.  Navrhovaná právní úprava 

nemá žádný dopad na ostatní veřejné rozpočty.“ 

Akceptováno. 

Text obecné části důvodové zprávy byl upraven. 

 

2. V Obecné části Důvodové zprávy se v bodu VII. Akceptováno. 
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uvádí, že administrativní náklady související 

s nutností přechodu označení původu pro výrobky, 

jímž je ochrana poskytována podle přímo 

použitelných předpisů Evropské unie z národní 

ochrany na ochranu unijní, nelze přesně vyčíslit, 

neboť není zřejmé, kolik žadatelů bude mít zájem 

svou národní ochranu změnit na ochranu unijní. 

Bylo by tedy vhodné uvést alespoň informaci, jaké 

dopady lze očekávat na jednoho takového žadatele. 

Text obecné části důvodové zprávy byl upraven. 

3. V návrhu zákona v Čl. II bod 1 doporučujeme 

namísto neurčitého vyjádření "dosavadní předpisy" 

uvést, podle jakých konkrétních předpisů se bude 

postupovat. 

Neakceptováno. 

Text přechodných ustanovení byl upraven, ale v souladu 

s čl. 51 LPV bylo ponecháno vyjádření „dosavadní právní 

předpisy“. V textu zvláštní části důvodové zprávy je 

vysvětleno, co se rozumí dosavadními právními předpisy. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

Připomínky doporučující - věcné 

1. K bodu 12 - § 5 odst. 5 

Předkladatel chtěl zřejmě stanovit, že daná osoba musí 

splňovat buď zákonem dané podmínky pro členství ve 

spolku, nebo umožňující stát se společníkem společnosti. 

Slovní spojení „splňuje-li podmínky společníka 

společnosti“ však vyjadřuje, že mají být splněny 

podmínky stanovené společníkem společnosti a nikoli 

obecné podmínky pro to stát se společníkem. 

Doporučujeme proto první větu prvního souvětí 

přeformulovat následovně: „Splňuje-li další výrobce, 

popřípadě zpracovatel podmínky stanovené zákonem pro 

zápis označení původu do rejstříku a podmínky členství 

ve spolku nebo pro to, aby se stal společníkem 

společnosti…“ Zároveň doporučujeme slovní spojení „na 

přijetí za člena spolku nebo společníka společnosti“ 

nahradit vhodnějším slovním spojením „stát se členem 

spolku nebo společníkem společnosti“. 

Akceptováno. 

Text § 5 odst. 5 návrhu zákona byl upraven. 
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2. K bodu 17 - § 11 odst. 1 

V kontextu ustanovení, které § 11 předcházejí, se 

domníváme, že § 11 se týká pouze zrušení zápisu do 

vnitrostátního rejstříku označení původu a zeměpisných 

označení. Dle § 3 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně 

označení původu a zeměpisných označení a o změně 

zákona o ochraně spotřebitele, se do tohoto rejstříku 

zapisují pouze označení původu pro zboží, jehož ochrana 

nespadá do výlučné unijní pravomoci. Nerozumíme tedy 

tomu, proč se v odůvodnění hovoří o poskytování 

ochrany označení původu či zeměpisného označení pro 

zboží, jehož ochrana do výlučné unijní pravomoci 

naopak spadá, a o související nemožnosti kontrolních 

orgánů hodnotit splnění podmínek vyplývajících 

z národních předpisů. Nevidíme důvod, proč by měla být 

u zboží nespadajícího do výlučné unijní pravomoci 

rušena kompetence Úřadu rozhodovat o zrušení zápisu 

ex offo nebo na podnět kontrolních orgánů. Dále není 

zřejmé, z jakého důvodu by měl nově navrhovatel na 

zrušení zápisu tohoto zboží prokazovat právní zájem. 

Dle navrhovaného znění je navíc při rozhodování o 

zrušení zápisu na návrh oprávněné osoby kompetence 

Úřadu hodnotit splnění podmínek vyplývající 

z národních právních předpisů zachována, přestože dle 

odůvodnění mělo být cílem její kompletní nahrazení. 

Doporučujeme tedy navrhovanou změnou buď 

v odůvodnění podrobněji vysvětlit, nebo ji vypustit. 

Akceptováno. 

Text § 11 odst. 1 návrhu zákona byl upraven a doplněno 

vysvětlení ve zvláštní části důvodové zprávy. 

 

Připomínky doporučující legislativně technické                                   

3. K bodům 24 a 25 - § 14 

V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme novelizační body sloučit 

do jednoho. Úvodní část novelizačního bude znít 

následovně:  „V § 14 se dosavadní text označuje jako 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:“. Změna 

poznámky pod čarou č. 5 se potom uvede v samostatné 

větě na konci tohoto novelizačního bodu. 

4. K bodu 31 - § 17 odst. 2 

Ustanovení není z jazykového hlediska formulováno 

správně. Z druhé věty návětí není zřejmé, k čemu se 

váže podstatné jméno „žádost“, respektive o jakou 

žádost se jedná. Takto formulované návětí pak zejména 

ve spojení s možností a) působí nesrozumitelně. 

Doporučujeme proto ustanovení přeformulovat 

následovně: 

„(2) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu odmítnutí 

účinků mezinárodního zápisu označení původu nebo 

zeměpisného označení na území České republiky 

a) na základě odůvodněné výhrady uplatněné ve lhůtě 3 

měsíců od zveřejnění v rejstříku Mezinárodního úřadu 

podle Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních 

původu a zeměpisných označeních, nebo  

b) v případě, že toto označení nesplňuje podmínky 

stanovené pro zápis.“ 

Akceptováno. 

Text § 17 odst. 2 návrhu zákona byl upraven. 

5. K bodu 50 - § 22c odst. 3 

Doporučujeme opravit chybu ve slovosledu druhé věty 

prvního souvětí tak, že slovo „má“ bude přesunuto za 

slova „po kterou“.  

Akceptováno. 

Text odstavce 3 nově označeného ustanovení § 22ab byl 

upraven. 

6. K přechodným ustanovením 

K bodům 1., 2. a 3. – V přechodném ustanovení v bodě 

1. se hovoří o lhůtě stanovené v čl. 11 odst. 2 nařízení 

Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2019/1753, 

zatímco v přechodných ustanoveních v bodech 2. a 3. je 

výslovně uvedeno konkrétní datum. Toto datum je 

zároveň koncem lhůty podle výše uvedeného nařízení, 

což však není na první pohled zřejmé. Doporučujeme 

Akceptováno. 
Přechodná ustanovení byla nově přeformulována, aby 

srozumitelně stanovila postup uživatelů označení původu 

dosud chráněných na území České republiky, zapsaných 

v národním rejstříku. Za účelem zachování kontinuity ochrany 

plynoucí z národního zápisu a mezinárodního zápisu podle 

Lisabonské dohody se stanoví lhůty pro podání žádosti o 

unijní zápis a žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského 
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proto ve všech přechodných ustanoveních způsob 

vyjádření tohoto časového okamžiku sjednotit. 

aktu tak, aby mohla být splněna lhůta pro oznámení volby 

členského státu dle čl. 11 nařízení o opatřeních Unie po jejím 

přistoupení k Ženevskému aktu. Tato lhůta je upravena 

jednotně ve všech přechodných ustanoveních a končí 

30. června 2022.  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Připomínky doporučující  

K úvodní větě 

Úvodní větu doporučujeme upravit podle čl. 55 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K novelizačnímu bodu 1 

Úvodní větu novelizačního bodu doporučujeme uvést 

v tomto znění: „Poznámka pod čarou č. 1 zní:“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K novelizačnímu bodu 10 

Novelizační bod doporučujeme rozdělit na dva body, kdy 

zrušení poznámky pod čarou č. 2 bude uvedeno 

samostatně. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K novelizačnímu bodu 16 

S ohledem na čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme vypustit označení § před číslem 10. 

Obdobně v novelizačním bodě 36 před textem „22e“ a 

v novelizačním bodě 50 před textem „22c“. 

Akceptováno částečně. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Ustanovení v bodě 36 bylo upraveno v souladu s čl. 70 odst. 2 

LPV. 

K novelizačním bodům 24 a 25 

S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme novelizační body spojit 

v jeden. 

Akceptováno částečně. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Novelizační body byly spojeny. Změny v poznámce pod čarou 

byly uvedeny v samostatném bodě. 

K novelizačnímu bodu 27  

Doporučujeme uvést na konci novelizačního bodu tečku. 

Obdobně v novelizačním bodě 33. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K novelizačnímu bodu 28 

S ohledem na čl. 58 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slovo „vkládají“ nahradit slovy „ za 

odstavec 1 vkládají“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K novelizačnímu bodu 35 

Doporučujeme upravit uvozovky. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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K novelizačnímu bodu 50 

Doporučujeme uvést kulatou závorku (horní index) za 

odkazem na poznámku pod čarou (§22b odst. 2) a uvést 

číselné označení (horní index) v odkazu na poznámku 

pod čarou (§ 22c odst. 3). 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K novelizačnímu bodu 53 

Slovo „nahrazuje“ doporučujeme nahradit slovem 

„nahrazují“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K článkům II, III, a IV 

Doporučujeme neuvádět tečku za označením článku. 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K části druhé 

Slova „Zrušovací ustanovení“ a „Účinnost“ 

doporučujeme uvést pouze s velkým písmenem na 

začátku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

Zásadní připomínky: 

K čl. I bodu 9 – k § 5 odst. 3 písm. b): 

Navrhujeme vypuštění předmětného ustanovení 

pro duplicitu s § 37 odst. 2 správního řádu, který 

upravuje identifikační údaje žadatele. V opačném 

případě žádáme o vysvětlení nezbytnosti odchylek 

(nevyžaduje se např. identifikační číslo právnické osoby, 

navrhuje se adresa místa pobytu). S ohledem na úpravu 

§ 13 dotčeného zákona, dle které platí pro řízení vedená 

dle tohoto zákona správní řád (s vyjmenovanými 

výjimkami), předpokládáme, že se na žádost o zápis 

označení původu, jakož i na jiná podání (srov. § 12), 

vztahují obecné náležitosti podání, resp. žádosti. Zákon 

č. 452/2001 Sb. by měl tudíž stanovit jen odůvodněné 

odchylky, popř. náležitosti specifické pouze pro dané 

správní řízení [jako je tomu v případě  

§ 5 odst. 3 písm. a) a c) až f)]. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Akceptováno. 

V § 5 odst. 3 návrhu zákona bylo písmeno b) vypuštěno. 

K čl. I bodu 17 – k § 11 odst. 1: Akceptováno.   
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Nově se stanoví, že Úřad zruší označení původu 

„na základě návrhu osoby, která prokáže právní zájem“. 

Z toho by však vyplývalo, že napříště půjde výlučně o 

řízení zahajované na návrh, nikoli z moci úřední, což je 

změna dosavadního stavu, která není nijak odůvodněna a 

kterou nepovažujeme za opodstatněnou. Domníváme se, 

že pokud nastane některý z důvodů podle písm. a) nebo 

b), měl by mít Úřad možnost zahájit řízení i z moci 

úřední, zjistí-li takovou skutečnost např. z vlastní úřední 

činnosti.  

S ohledem na výše uvedené vznášíme rovněž 

pochybnost stran důvodnosti podmínky prokázání 

právního zájmu. Bylo-li označení původu zapsáno, aniž 

např. vyhovuje podmínkám zákona, je ve veřejném 

zájmu, aby byl zápis takového označení původu zrušen. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Úvodní část ustanovení § 11 odst. 1 návrhu zákona nově zní: „ 

Úřad zruší zápis označení původu, zjistí-li na základě návrhu 

dotčené osoby nebo z vlastního podnětu, že….“. Bylo 

doplněno vysvětlení do zvláštní části důvodové zprávy.  

 

K čl. I bodu 23 – k § 13 odst. 1: 

Doplňuje se výluka správního řádu, pokud jde o 

lhůty pro vydání rozhodnutí. S ohledem na garanci 

procesních práv účastníků řízení, resp. ústavní garanci 

práva každého, aby jeho věc byla vyřízena bez 

zbytečných průtahů (srov. např. nález Ústavního soudu,  

sp. zn. III. ÚS 696/02, ze dne 13. 11. 2003), je však třeba 

zakotvit jiné (delší) lhůty pro vydání rozhodnutí, je-li to 

odůvodněno povahou vedeného řízení. Absenci jakékoli 

lhůty pro vydání rozhodnutí (nad rámec obecného 

pravidla činit úkony, tedy též vydat rozhodnutí, bez 

zbytečných odkladů – srov. § 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 

správního řádu), považujeme za rozpornou s těmito 

principy. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Neakceptováno. 

Povaha řízení nedovoluje dodržení lhůt dle § 71 odst. 3 

správního řádu. Délka řízení může být variabilní například 

s ohledem na nutnost zveřejnění žádosti (§ 21a a násl.) nebo 

vyčkání stanoviska Komise (§ 16 odst. 3). 

Do důvodové zprávy bylo uvedeno následující odůvodnění: 

„Ustanovení správního řádu ve věci stanovení lhůt pro 

rozhodnutí je pro řízení zejména ve věcech úkonů 

předepsaných přímo použitelnými předpisy Evropské unie 

nesplnitelné. Délka řízení může být variabilní například 

s ohledem na nutnost zveřejnění žádosti (§ 21a a násl.) nebo 

vyčkání předběžného stanoviska Komise (§ 16 odst. 3). 

Povaha řízení nedovoluje dodržení lhůt dle § 71 odst. 3 

správního řádu. Bez ohledu na uvedené bude Úřad nadále 

rozhodovat ve lhůtě přiměřené povaze věci tak, aby 

nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení. Zákon 

č. 452/2001 Sb. v původním znění tuto výluku rovněž 
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obsahoval. Z tohoto důvodu se navrhuje, stejně jako je tomu 

ve všech právních předpisech týkajících se řízení o poskytnutí 

průmyslově právní ochrany před Úřadem, stanovit výjimku 

z této povinnosti. V souladu s tím se zavádí nový odkaz na 

příslušné ustanovení správního řádu v poznámce pod čarou 

č. 9.“ 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

K čl. I bodu 25 – k § 14 odst. 2: 

Spojení „kontaktní adresa“ neshledáváme jako 

vhodné. Vzhledem k tomu, že jde o správní řízení, které 

je vedeno zásadou písemnosti (§ 15 odst. 1 správního 

řádu), navrhujeme v souladu s úpravou správního řádu 

uvést „adresa pro doručování“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Text § 14 odst. 2 návrhu zákona byl upraven. 

 

K čl. I bodu 28 – k § 16 odst. 3: 

Žádáme o vyjasnění, jaký bude další procesní 

postup v případě, že stanovisko Komise k postoupení 

žádosti o mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy 

bude souhlasné. Návrh upravuje postoupení žádosti 

v případě označení, jemuž je poskytována výlučná 

ochrana (odstavec 1), a dále postup Úřadu v případě, kdy 

stanovisko k žádosti týkající se označení, jemuž není 

poskytována výlučná ochrana, bude nesouhlasné. 

Dotazovaný případ však zákon výslovně neřeší. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Akceptováno. 

Text § 16 odst. 3 návrhu zákona byl doplněn. 

 

Nad rámec návrhu – k § 7 odst. 2: 

V souvislosti s novelizací ustanovení § 7 

navrhujeme rovněž odstranění duplicit se správním 

řádem v odstavci 2, neboť nápravu vad podání upravuje 

§ 37 odst. 3 správního řádu a následky jejich 

neodstranění § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. 

Jedinou odchylku, resp. specifikaci, spatřujeme 

Akceptováno.  

Ustanovení § 7 odst. 2 nově zní: “ Lhůta pro odstranění 

nedostatků žádosti nesmí být kratší než dva měsíce.“ 
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v podmínce, že lhůta pro odstranění vady podání nesmí 

být kratší než 2 měsíce, již může zákon č. 452/2001 Sb. 

nadále zachovat jako speciální pravidlo. Pokud jde o tu 

část ustanovení, dle něhož Úřad při neodstranění vady 

podání řízení zastaví, upozorňujeme, že dle správního 

řádu lze takto postupovat pouze v případě, brání-li 

taková vada pokračování v řízení. Neshledáváme důvodu 

se od tohoto pravidla odchylovat. Ustanovení proto 

navrhujeme v tomto smyslu upravit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

  

Doporučující připomínky: 

 

K čl. I bodům 42 a 49 – k § 22 a § 22a odst. 7: 

Vypuštění věty druhé, dle které se dnem po 

vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Úřadu považuje 

rozhodnutí za doručené, není odůvodněno v důvodové 

zprávě. Předpokládáme, že se nadále uplatní obecný 

režim vyplývající z § 25 odst. 2 správního řádu. 

Navrhujeme v uvedeném smyslu doplnit důvodovou 

zprávu. 

Akceptováno.  

V uvedeném smyslu byla doplněna zvláštní část důvodové 

zprávy. 

 

 

 

K čl. I bodu 50 – k § 22b: 

Předmětné ustanovení upravuje změnu 

specifikace nevyžadující řízení na území Evropské unie. 

Pravomocné rozhodnutí o změně specifikace Úřad 

Komisi pouze ohlásí, přičemž v důvodové zprávě se 

uvádí, že pokud by toto rozhodnutí bylo následně 

zrušeno přezkumným aktem na úrovni Evropské unie, 

byl by na místě postup dle § 101 písm. e) správního řádu. 

Upozorňujeme, že nové řízení ve smyslu 

§ 101 písm. e) správního řádu lze provést pouze tehdy, 

stanoví-li tak zvláštní zákon. Takovou úpravu však 

v zákoně č. 452/2001 Sb. neshledáváme. 

 

Akceptováno. 

V ustanovení nově označeném jako § 22aa odstavec 3 zní: 

„Pravomocné rozhodnutí o změně specifikace Úřad oznámí 

Komisi. Pokud Komise rozhodnutí Úřadu o změně specifikace 

zruší, Úřad provede nové řízení11).“ Poznámka pod čarou 

č. 11 pak odkazuje na § 101 písm. e) správního řádu. 
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Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

Obecně k návrhu jako celku: 

1. Návrh je nadbytečně členěn na části, 

doporučujeme od tohoto členění upustit, neboť je 

novelizován pouze jeden právní předpis, a tedy 

nejsou splněny podmínky čl. 28 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády. 

 

 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

 

2. V návaznosti na předchozí připomínku 

doporučujeme revidovat i nadpisy jednotlivých 

článků, kdy například v případě čl. III by nadpis 

měl být umístěn pod jeho označením  

a měl by být uveden v podobě „Zrušovací 

ustanovení“, v případě čl. IV by také mělo dojít 

k přesunu nadpisu pod označení dotčeného 

článku a měl by být uveden v podobě 

„Účinnost“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

3. Dále upozorňujeme, že novela právního předpisu 

se člení na články, které se označují zkratkou 

„Čl.“ a římským číslem bez tečky, vizte čl. 28 

odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Doporučujeme proto odstranit nadbytečné tečky 

za římskými čísly v článcích II až IV. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

 

 

4. V případě poznámek pod čarou pak připomínáme, 

že tyto mají formu horního indexu, navrhujeme 

proto úpravu příslušných pasáží § 22b odst. 2 

a§ 22c odst. 3. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

5. Doporučujeme také formální revizi jednotlivých 

novelizačních bodů, kdy u řady z nich chybí 

tečky na konci jejich textů (například bod 24, 27, 

33). 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I – k úvodní větě: 

 Doporučujeme před jednotlivé novely, které jsou 
Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR6D3YJP)



Stránka 16 (celkem 33) 

v úvodní větě, doplnit vždy slovo „zákona“. Dále 

upozorňujeme na chybějící čárku před slovy „se mění 

takto“. 

 

K čl. I bodu 1: 

 Novelizační bod navrhujeme uvést ve znění: 

„Poznámka pod čarou č. 1 zní:“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I bodu 10: 

 Navrhujeme pasáž věnovanou poznámce pod 

čarou č. 2 uvést jako samostatný novelizační bod. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I bodům 24 a 25: 

 Po vzoru čl. 58 odst. 4 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme dané novelizační body sloučit 

a uvést je do souladu s obvyklými legislativními 

pravidly. Text týkající se poznámky pod čarou č. 5 pak 

navrhujeme uvést jako samostatný novelizační bod. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I bodu 28: 

 Navrhujeme novelizační bod formulovat 

v následujícím znění: „V § 16 se za odstavec 1 vkládají 

odstavce 2 a 3, které……“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I bodu 35: 

           Zaváděné legislativní zkratky navrhujeme na 

počátku označit dolními uvozovkami, srov. novelizační 

bod 4. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

K čl. I bodu 53: 

           Slovo „nahrazuje“ navrhujeme nahradit slovem 

„nahrazují“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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K čl. II – k přechodným ustanovení: 

Navrhujeme celkovou stylistickou úpravu jednotlivých 

bodů přechodných ustanovení, které jsou v předložené 

podobě značně jazykově neobratné a pro adresáty právní 

normy de facto nesrozumitelné. 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení byla nově přeformulována, aby 

srozumitelně stanovila postup uživatelů označení původu 

dosud chráněných na území České republiky, zapsaných 

v národním rejstříku. Za účelem zachování kontinuity ochrany 

plynoucí z národního zápisu a mezinárodního zápisu podle 

Lisabonské dohody se stanoví lhůty pro podání žádosti o 

unijní zápis a žádosti o mezinárodní zápis podle Ženevského 

aktu tak, aby mohla být splněna lhůta pro oznámení volby 

členského státu dle čl. 11 nařízení o opatřeních Unie po jejím 

přistoupení k Ženevskému aktu. Tato lhůta je upravena 

jednotně ve všech přechodných ustanoveních a končí 

30. června 2022.  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Doporučující připomínky: 

1. K Čl. I bodu 33 – doporučujeme doplnit na konec 

novelizačního bodu chybějící tečku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

2. Doporučujeme odstranit v označení Čl. II až IV tečky za 

římskými číslicemi, resp. způsob označení sjednotit 

s označením Čl. I. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

 

Úřad vlády – 

odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 

12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské 

unii, v platném znění. 

 

K obecné části důvodové zprávy: 

 

V souladu s obecnou připomínkou níže uvádíme, že 

z vyjádření předkladatele v důvodové zprávě (str. 12-13 

Akceptováno. 

V obecné části důvodové zprávy, bodě V. byly doplněny 

konkrétní přímo použitelné předpisy EU, které jsou 

adaptovány, a v celém textu důvodové zprávy bylo upraveno 

pojmosloví ve smyslu připomínek. 
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a str. 14) není zřejmé, jaká adaptační opatření a ke 

kterým předpisům EU je nutno přijmout. V obecné části 

důvodové zprávy je tedy nutné V. část „Zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie“ doplnit o výčet předpisů EU, které s předkládaným 

návrhem souvisí, a současně tak vyjasnit, které přímo 

použitelné předpisy EU předkladatel skutečně adaptuje.  

Dále navrhujeme hovořit o „smluvní straně“ Lisabonské 

dohody, nikoli „členském státu“ (viz str. 12 DZ). 

Obdobně navrhujeme nehovořit o harmonizaci, ale o 

adaptaci právního řádu na nařízení, resp. implementaci či 

provádění nařízení. Harmonizace je pojem spojený spíše 

se směrnicovou úpravou. 

 

Ke zvláštní části důvodové zprávy: 

 

Číslování bodů návrhu ve zvláštní části důvodové zprávy 

je vhodné opravit. Některé body návrhu v důvodové 

zprávě buď zcela chybí (např. 40, 51, 52) nebo jsou 

chybně označeny (např. bod 53 je reálně odůvodněním 

k bodu 54 - § 26). 

Akceptováno. 

Text důvodové zprávy byl upraven. 

 

 

K rozdílové tabulce a vyznačení v návrhu: 

 

Rozhodnutí Soudního dvora EU se v rozdílové tabulce 

v souladu s Legislativními pokyny vlády neuvádí, jen se 

jejich celexové číslo vyznačí pod příslušné navrhované 

ustanovení (viz příloha č. 5 LPV, Čl. II). 

 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka byla upravena. 

 

V rozdílové tabulce je nesprávně uvedeno celexové číslo 

nařízení 2019/787. Konkrétně chybí číslo 0 v označení 

Akceptováno. 

Rozdílová tabulka byla upravena. 
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roku, a to u § 16 odst. 2 a 3. Rovněž je pak tento celex 

nesprávně uveden ve výčtu předpisů na konci rozdílové 

tabulky, kdy přebývá číslo 6. 

Ustanovení § 22b je v rozdílové tabulce chybně 

vykázáno jako implementační k čl. 18 nařízení 2019/33, 

obsahově však odpovídá čl. 17. Nutno opravit též ve 

srovnávací tabulce. 

Akceptováno. 

Rozdílová i srovnávací tabulka byly upraveny. 

 

Dále pak je ve vlastním návrhu u bodu 28. nesprávně 

uvedeno celexové číslo nařízení 2019/1753. Konkrétně 

chybí číslo 0 v označení roku. 

Akceptováno. 

Návrh zákona byl ve smyslu připomínky upraven. 

 

Ke srovnávacím tabulkám: 

 

K návrhu byly přiloženy srovnávací tabulky jen ke třem 

nařízením, konkrétně nařízení 2019/33, 2019/787 

a 2019/753. V poznámce pod čarou č. 1 návrhu se ale 

objevuje větší množství implementovaných nařízení. 

Navíc u většiny ustanovení nařízení uvedených 

v přiložených srovnávacích tabulkách je uvedeno „přímá 

aplikace“. Bez kompetenčního zajištění mnohých 

ustanovení nařízení (tj. kdo jedná za členský stát, když 

nařízení dává povinnost členskému státu) ale není možné 

nařízení bezproblémově provádět. Srov. i čl. 21 odst. 4 

Metodických pokynů. Předpokládáme, že dostatečné 

kompetence již jsou alespoň částečně v českém právním 

řádu zakotveny, pak je ale potřebné je jasným způsobem 

vykázat i ve srovnávací tabulce (srov. čl.  6a 

Metodických pokynů, zejména odst. 6 a 7). 

 

Dále, mnohá ustanovení nařízení mají fakultativní 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulky upraveny a doplněny. 
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povahu, tj. dávají členskému státu na výběr. Takové 

ustanovení může být pro ČR nerelevantní pouze tehdy, 

pokud Česká republika možnosti dané tímto ustanovením 

nařízení nevyužívá. Naopak, pokud fakultativního 

ustanovení nařízení využívá, musí být ustanovení 

implementováno (srov. rozsudek Soudního dvora C-

528/15 Al Chodor). 

 

Srovnávací tabulky tudíž neposkytují dostatečné 

informace o tom, jak přesně předkladatel jednotlivá 

ustanovení nařízení provádí, resp. která ustanovení 

z důvodu své fakultativní povahy nevyužívá a která ano. 

To je potřeba vyjasnit. 

 

Bez uvedeného může být kontrola provedená odborem 

kompatibility pouze rámcová. 

 

Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

 

Označování původu je na unijní úrovni chráněno velkým 

množstvím přímo použitelných předpisů, z nichž lze jako 

relevantní ve vztahu k návrhu uvést zejména tyto: 

 

 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 označení původu a zeměpisných označeních (dále 
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„nařízení o opatřeních Unie po jejím přistoupení 

k Ženevskému aktu“); uvedené nařízení nabylo účinnosti 

dne 13. listopadu 2019 a ukládá i některé povinnosti 

členským státům Unie, které byly stranou Lisabonské 

dohody před přistoupením Unie k Ženevskému aktu; 

 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 zrušení nařízení (ES) 

č. 110/2008; 

 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; 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 

17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k 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, o řízení o námitce, změny specifikace 

výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany 

a používání symbolů, a k nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde 

o vhodný systém kontrol; 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 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, 

v platném znění; 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech 

jakosti zemědělských produktů a potravin, v platném 

znění; 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, 

obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných 

označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 1601/91. 

 

Připomínky a případné návrhy změn: 

Obecně:  

Primárně je nezbytné jednoznačně vyjádřit, 

implementaci jakých předpisů EU by zákon 

č. 452/2001 Sb. měl zajišťovat. Doposud je zákon 

implementační k nařízení Rady č. 510/2006, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 110/2008, nařízení 

Rady č. 491/2009 a nařízení Komise č. 607/2009, která 

byla nebo jsou rušena. Proto je nutné vnitrostátní právní 

úpravu adaptovat na nařízení nová. Standardně jsou 

přijímána zejména institucionální adaptační opatření, 

Akceptováno. 

Text návrhu zákona (poznámka pod čarou č. 1) byl upraven. 
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reaguje se na fakultativní úpravu v nařízeních obsaženou, 

přijímají příslušná sankční opatření a provádí další 

provazba mezi přímo použitelnými akty EU 

a vnitrostátní úpravou.  

 

Přímo použitelné předpisy týkající se označovaní původu 

a zeměpisných označení obsahují veliké množství 

fakultativních ustanovení. Pokud těchto fakultativních 

ustanovení nehodlá členský stát využít, nemusí činit 

žádné legislativní kroky. Pokud však členský stát chce 

těchto možností využít, musí k nim ve vnitrostátním 

právu přijmout prováděcí úpravu, jinak nejsou přímo 

účinné. V této souvislosti je nutné, aby záměr 

předkladatele jasně vyplýval z důvodové zprávy a ze 

srovnávacích tabulek (viz připomínky výše). 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulky i text důvodové zprávy byly upraveny. 

 

Předkladatel v poznámce pod čarou č. 1) uvádí soupis 

nařízení, přičemž k většině příslušná adaptační úprava 

navrhována není. Tento postup je nutno objasnit, 

konkrétněji viz též naše připomínky níže. Nadto 

navrhujeme vysvětlit, zda není nutné ve výčtu uvést také 

nařízení č. 664/20141 či nařízení č. 668/2014.2  

Akceptováno. 

Text poznámky pod čarou a důvodové zprávy byl doplněn. 

V poznámce pod čarou č. 1) dále doporučujeme uvádět 

předpisy popořadě za sebou na základě kritéria 

zvoleného předkladatelem, nejlépe chronologicky. Radu 

navrhujeme uvádět s velkým počátečním písmenem. 

Akceptováno. 

Text poznámky pod čarou č. 1 byl ve smyslu připomínky 

upraven. 

                                            
1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, 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. 

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. 
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V názvu nařízení 2019/1753 navrhujeme vypustit „č“. 

Tato připomínka je zásadní. 

K jednotlivým ustanovením návrhu: 

 

K novelizačnímu bodu 1. (poznámka pod čarou č. 1): 

 

Předkladatel v bodě 1 aktualizuje výčet přímo 

použitelných předpisů EU, resp. vypouští odkazy na již 

neplatné předpisy EU. Konkrétně vypouští též odkaz na 

nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se 

stanoví společná organizace zemědělských trhů 

a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 

(jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Nařízení 

č. 1234/2007 bylo sice již zrušeno, nařízení č. 491/2009 

je však podle Úředního věstníku EU (databáze Eur-Lex) 

stále platné bez dalšího. 

Má předkladatel nějaké informace ohledně brzkého 

zrušení výše uvedeného nařízení? Pokud ne, je podle 

našeho názoru potřeba vycházet z údajů v Eur-lexu, 

případně doporučujeme, aby předkladatel vznesl dotaz 

na Evropskou komisi, jak se má s dotčeným nařízením 

a se současnou adaptační úpravou k němu naložit. Výše 

uvedenou problematiku je nutné vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Nařízeni Rady (ES) č. 491/2009 mění nařízení Rady (ES) 

č. 1234/2007 a nařízení Rady (ES) č. 1184/2006. Označení 

původu a zeměpisných označení se týkalo pouze nařízení 

č. 1234/2007 (zejm. čl. 118a a násl.), které však bylo zrušeno 

nařízením č. 1308/2013, které je uvedeno v poznámce pod 

čarou č. 1 návrhu. Nařízení č. 491/2009 dle databáze 

EURLEX je sice dosud platné, avšak s ohledem na uvedené 

ve vztahu k označení původu a zeměpisným označením již 

není účinné. 

 

K novelizačnímu bodu 16. – zrušení § 9 a 10 

 

Stávající znění § 10 odst. 1 a 2 zákona je vykazováno 

jako implementační k čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského 

Akceptováno. 

V návrhu se ustanovení § 10 odst. 1 a 2 o kontrole specifikace 

ruší z toho důvodu, že bylo obsaženo v hlavě III platného 

zákona týkající se národního zápisu, který se pro zemědělské 
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parlamentu a Rady (EU) 2017/625. Navrhujeme objasnit, 

zda vypuštění úpravy nemůže způsobit rozpor s tímto 

nařízením, případně kam je úprava v rámci zákona 

přemístěna. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

výrobky a potraviny (jichž se specifikace týká) ruší. Kontrola 

specifikace se tak již ve vztahu k národnímu zápisu stala 

neúčinná. Kompetence kontrolních orgánů, pokud jde 

o kontrolu specifikace, se přesouvá do návrhu v § 19 odst. 2 

v hlavě VII, která se týká unijního zápisu. Vysvětleno 

v důvodové zprávě k § 19 odst. 2. 

 

K novelizačnímu bodu 43. a násl. - § 22a návrhu 

 

Ustanovení § 22a, které je návrhem drobně měněno, je 

implementací čl. 31 odst. 2 písm. a) nařízení 2019/787, 

čl. 15 a 16 nařízení  2019/33 a v širším smyslu i čl. 2 

odst. 2 nařízení 2019/1753 ohledně řízení na území 

Evropské unie, kdy Úřad postupuje své závěry. Proto by 

mělo být doplněno do srovnávacích tabulek. 

Požadujeme do ST doplnit, a to i včetně ID návrhu. 

Akceptováno.  

Srovnávací tabulky byly doplněny. 

 

K novelizačnímu bodu 50 - § 22c odst. 2 návrhu 

 

Doporučuje se přeformulovat část věty § 22c odst. 2 

„v souladu s příslušnými předpisy“ na „v souladu s přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie“, resp. na častěji 

používaný obrat „podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie“, neboť se jedná o unijní úpravu 

obsaženou v nařízeních. 

 

Navrhujeme odůvodnit, na které orgány úprava 

v navrhovaném § 22c odst. 2 cílí, a tomu přizpůsobit 

úpravu přímo použitelného předpisu uváděnou 

v poznámce pod čarou č. 11. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 22c odst. 2 bylo přeformulováno a upraveno 

včetně poznámky pod čarou č. 12.  
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Druhá zde uvedená připomínka je zásadní. 

K ČÁSTI TŘETÍ, Čl. IV, Účinnost  

 

Nařízení 2019/787 stanoví čl. 51 účinnost tohoto přímo 

použitelného předpisu k 25. květnu 2021 s tím, 

že účinnost některých ustanovení (především část čl. 24, 

a čl. 25 až 42) nařízení nastala již 8. června 2019, čemuž 

však neodpovídá navrhované datum účinnosti novely 

zákona, které je stanoveno na 1. červenec 2021. 

Adaptace na nařízení 2019/787 v tomto případě tedy 

nebude provedena včas. Datum účinnosti novely 

zákona je nutné upravit na co nejbližší nebo vysvětlit 

nezbytnost výše uvedeného pozdějšího data účinnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno.  

Nařízení 2019/1753 stanoví členským státům termín 

14. listopad 2022 pro volbu o žádosti o unijní zápis či 

mezinárodní zápis nebo jejich zrušení u národních zápisů, aby 

kontinuita práva plynoucí z těchto národních zápisů zůstala 

zachována. Z toho důvodu je za účelem včasného seznámení 

žadatelů třeba implementovat návrh co nedříve před 

uvedeným datem.  

 

Pokud jde o lhůtu pro implementaci některých čl. nařízení 

2019/787 týkající se jedné z komodit, jakkoli tato lhůta již 

uplynula, následkem toho nedošlo k újmě žadatelů o změnu 

specifikace (u zemědělských výrobků a potravin), neboť 

dosud se prováděla i na úrovni národních zápisů (což 

v podstatě představuje dle návrhu formu změny specifikace 

nevyžadující řízení na úrovni EU), které se ruší až tímto 

návrhem.  

Nutnost zrušení národní ochrany u potravin a zemědělských 

výrobků z důvodu výlučné unijní pravomoci postavily najisto 

až rozsudek SDEU C-389/2015 a následně nařízení 

2019/1753. 

K ustanovením nařízení: 

K přechodné a prozatímní ochraně - čl. 8 nařízení 

2019/33, čl. 25 nařízení 2019/787 a čl. 12 nařízení 

2019/1753 

 

V návrhem implementovaných nařízeních EU se shodně 

vyskytují ustanovení o prozatímní ochraně označení 

Akceptováno. 

K přechodné ochraně podle nařízení 2019/33 a 2019/787 se 

nepřistoupilo (unijní úprava uvedena jako nerelevantní 

z hlediska adaptace), neboť přechodná ustanovení nařízení 

2019/1753 jsou buď přímo aplikovatelná, nebo jsou 

implementována do § 17 návrhu (viz rozdílová a srovnávací 

tabulka).  
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původu ze třetích zemí, kterou mohou nadále členské 

státy poskytovat. Ve srovnávací tabulce je u všech těchto 

ustanovení uvedena přímá aplikace a zároveň 

neadaptováno. Není jasné, zda předkladatel hodlá 

ustanovení nařízení využívat.  V případě, že by chtěla 

Česká republika tuto ochranu poskytovat, je potřeba to 

legislativně zakotvit (jedná se o fakultativní ustanovení 

určené členskému státu jako celku), resp. to může již 

vyplývat ze stávající platné úpravy, což však musí být 

řádně vykázáno. Požadujeme vyjasnit. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále k nařízení 2019/33: 

 

K článkům 42 odst. 2 a 3, 46 odst. 3, 55 odst. 2, 57 

odst. 2 a čl. 58 nařízení 2019/33 

 

Všechny tyto články obsahují ustanovení, která dávají 

členskému státu možnosti odchylné, často přísnější 

úpravy, než je ta na unijní úrovni (odchylné povolení 

obchodních úprav, možnost rozhodnout o povinné 

identifikaci výrobce, pravidla pro požívání zeměpisných 

jednotek, odchylky uvádění na trh, přísnější podmínky 

použití údajů aj.). Předkladatel jedinou z nich 

legislativně neprovádí, nejsou proto v České republice 

přímo účinné. Požadujeme vysvětlit, případně návrh 

adaptačně upravit tak, aby daná ustanovení byla 

přímo účinná, a doplnit srovnávací tabulky. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Čl. 42 odst. 2 a 3, čl. 46 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 57 odst. 2 

a čl. 58 jsou v gesci Ministerstva zemědělství a zákona 

označení původu a zeměpisných označení se netýkají. 
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Dále k nařízení 2019/787: 

 

K čl. 24 nařízení 2019/787 - žádost o zápis 

zeměpisného označení 

V tomto článku jsou uvedeny povinnosti členského státu, 

včetně určitých možností rozhodování o postoupení věci 

a zejména určení orgánu považovaného za seskupení (viz 

čl. 24 odst. 2). Označování zeměpisného označení řeší 

§ 12 návrhu zákona, a to analogickým postupem podle 

ustanovení o označování původu, tj. v tomto případě 

bude relevantní zejména § 5. Minimálně toto ustanovení 

návrhu by se tedy mělo objevit i ve srovnávací tabulce 

jako implementační k čl. 24, konkrétně jeho odstavci 2, 

případně by měl předkladatel doplnit další adaptační 

ustanovení tohoto článku, protože možnosti dané čl. 24 

nařízení zjevně využívá. Nařízení 2019/787 navíc na 

tento odstavec dále navazuje ustanovením čl. 38 odst. 2 

písm. b) (Pokud členský stát použije ustanovení čl. 24 

odst. 2…). Požadujeme vysvětlit a doplnit srovnávací 

tabulku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

Určení volby členským státem, zda určí orgán považovaný za 

seskupení dle čl. 24 odst. 2, není v gesci Úřadu průmyslového 

vlastnictví. Ustanovení § 12 ve spojení s § 5 se týká národních 

zápisů, nikoli unijních zápisů, které jsou upraveny v přímo 

použitelných nařízení EU pro příslušné zemědělské komodity. 

Srovnávací tabulka proto nemohla být Úřadem průmyslového 

vlastnictví doplněna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

K čl. 39 a 43 nařízení 2019/787 – kontrolní a sankční 

ustanovení 

 

Členské státy mají podle těchto ustanovení určit orgány 

a kontrolní a sankční mechanismy. Do srovnávací 

tabulky by proto mělo být doplněno, které to jsou (např. 

celní zákon), případně dotčené předpisy adaptovat tak, 

Akceptováno. 

Článek 39 odst. 2 je implementován v § 24 zákona o ochraně 

označení původu a zeměpisných označení a v § 6 odst. 1 

zákona č. 221/2003 Sb. Článek 43 není v gesci Úřadu 

průmyslového vlastnictví. Kontrolní orgány příslušné ke 

kontrole specifikace (dosud uvedení v § 10 zákona) jsou 

v návrhu obsaženy v § 19 odst. 2, ale jejich kompetence 

a kontrolní a sankční mechanismy jsou stanoveny příslušnými 
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aby bylo jasné, že je zajištěna přímá použitelnost 

a vymahatelnost předpisu EU. Požadujeme doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

předpisy v gesci Ministerstva zemědělství. Byly doplněny 

srovnávací tabulky.  

K článku 45 nařízení 2019/787 

 

I zde je dána fakultativní možnost členskému státu 

stanovit odchylná – přísnější pravidla u výroby a značení 

lihovin. Požadujeme vysvětlit ve smyslu výše 

uvedeného, zda skutečně předkladatel této možnosti 

nevyužívá. Pokud by chtěl stanovit pravidla přísnější, 

než jsou ta uvedená v Příloze I a II nařízení, opět by bylo 

potřeba to legislativně zakotvit, pouhá možnost pro 

členský stát daná nařízením na přímou účinnost 

ustanovení nestačí. Požadujeme vyjasnit a doplnit 

srovnávací tabulku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně.  

Ustanovení čl. 45 nařízení 2019/787 není v gesci Úřadu, 

neboť se netýká zákona o ochraně označení původu 

a zeměpisných označení. Srovnávací tabulka proto nemohla 

být Úřadem průmyslového vlastnictví doplněna.  

 

 

 

 

 

 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Dále k nařízení 2019/1753: 

 

K čl. 11 odst. 2 nařízení 2019/1753 – ustanovení 

dávající členskému státu na výběr z variant 

 

Odstavec 2 článku 11 nařízení obsahuje ustanovení, že 

členský stát si má zvolit mezi dvěma možnostmi, a o této 

volbě uvědomit Komisi do 14. 11. 2022. V případě, že se 

členský stát rozhodne pro možnost a), tedy pro zápis 

daného označení původu podle příslušného nařízení, 

navazují na to další postupy. Navrhujeme objasnit, jak 

bude adresátovi zřejmé, který systém se v ČR zvolil, 

tj. kde je zvolená varianta uvedena (analogicky např. 

Akceptováno. 

Přechodná ustanovení návrhu jsou zahrnuta do rozdílové 

a srovnávací tabulky. V čl. 11 odst. 2 přechodných ustanovení 

nejde o fakultativní ustanovení, které by členskému státu 

dávalo na výběr mezi dvěma variantami, ale o volbu 

členského státu mezi žádostmi na základě splnění podmínek 

nařízení žadatelem o unijní zápis. De facto se tak o žádnou 

volbu ze strany členského státu resp. Úřadu nejedná. 

 

Přechodná ustanovení byla nově přeformulována, aby 

srozumitelně stanovila postup majitelů či uživatelů označení 

původu dosud chráněných na území České republiky, která 

jsou zapsána v národním rejstříku. Za účelem zachování 
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k čl. 11 odst. 3 v § 16 odst. 3), a vysvětlit, jak bude 

informační povinnost Komisi splněna. 

Tato připomínka je zásadní. 

kontinuity ochrany plynoucí z národního zápisu 

a mezinárodního zápisu podle Lisabonské dohody se stanoví 

lhůty pro podání žádosti o unijní zápis a žádosti 

o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu tak, aby mohla 

být splněna lhůta pro oznámení volby členského státu dle 

čl. 11 nařízení o opatřeních Unie po jejím přistoupení 

k Ženevskému aktu. Blíže vysvětleno v důvodové zprávě. 

K článku 13 nařízení 2019/1753 – poplatky 

 

Pokud nechce stát nést poplatky podle článku 7 

Ženevského aktu a hodlá je částečně či zcela přenést na 

fyzické nebo právnické osoby, musí druhou větu čl. 13 

nařízení legislativně provést, jinak poplatky nese v celé 

výši. Požadujeme vysvětlit, případně upravit, 

a doplnit srovnávací tabulku.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Implementace čl. 13 nařízení 2009/1753 je upravena v § 16 

odst. 4 návrhu i zahrnuta do rozdílové a srovnávací tabulky. 

Vysvětleno v důvodové zprávě, o jaké poplatky se jedná. 

K přímo použitelným předpisům, na které předkladatel 

návrh neadaptuje, přestože obsahují ustanovení, která 

legislativní úpravu vyžadují: 

 

Jedná se například o články 15 a 16 nařízení 2019/34. 

Tyto konkrétní články obsahují požadavky na kontrolní 

a sankční mechanismy ze strany členského státu, platí 

pro ně tedy obdobně naše připomínka ad čl. 39 a 43 

nařízení 2019/787, viz výše. 

Akceptováno. 

Čl. 15 nařízení 2019/34 není v gesci Úřadu. Kontrolní orgány 

příslušné ke kontrole specifikace (dosud uvedení v § 10 

zákona) jsou v návrhu obsaženy v § 19 odst. 2, ale jejich 

kompetence a kontrolní a sankční mechanismy jsou stanoveny 

příslušnými předpisy v gesci Ministerstva zemědělství.  

Čl. 16 je implementován v § 24 zákona o ochraně označení 

původu zeměpisných označení a v § 6 odst. 1 zákona 

č. 221/2003 Sb. Byly upraveny srovnávací tabulky. 

Dále lze jako další příklady uvést: 

 čl. 9, 13 odst. 3, 24 odst. 2, 28, 46, 47, 49 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, 

v platném znění; 

Akceptováno. 

Čl. 9 nařízení 1151/2012 je nerelevantní z hlediska adaptace.  

Čl. 13 je adaptován v zákoně č.  221/2006 Sb. v § 6 odst. 1 

a v zákoně č. 452/2001 Sb. v § 23 a 24.  

Čl. 24 odst. 2 je adaptován zákonem č. 452/2001 Sb. v § 23. 
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Čl. 28 není v gesci ÚPV. 

Čl. 46 nespadá do gesce ÚPV. 

Čl. 47 je upraven v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., 

Sazebníku, část XI, položka 141, písm. d). 

Čl. 49 je adaptován v zákoně č. 452/2001 Sb. v § 19, 20, 21. 

 čl. 96 a 108 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1308/2013, v platném znění; 

Akceptováno. 

Čl. 96 je adaptován v zákoně č. 452/2001 Sb. v § 19, 20, 21. 

Čl. 108 je upraven v zákoně č. 634/2004 Sb. v Sazebníku, část 

XI, položka 141, písm. d). 

 a čl. 13, 22 a 27 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 251/2014. 

Akceptováno. 

Čl. 13 je adaptován v zákoně č. 452/2001 Sb. v § 19, 20 a 21 

K čl. provedení čl. 22 viz výklad k čl. 15 nařízení 2019/34 

a čl. 43 nařízení 2019/787. 

Čl. 27 je upraven v zákoně č. 634/2004 Sb. v Sazebníku, část 

XI, položka 141, písm. d) 

Provedení uvedených ustanovení nařízení do právního 

řádu ČR požadujeme vyjasnit, a to minimálně formou 

srovnávacích tabulek. 

 Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulky byly upraveny. 

Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.  

Dostatečnou míru provedení nařízení do českého 

právního řádu však bude možné přezkoumat až po 

vyjasnění obecných připomínek výše. 

 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Připomínky doporučující: 

Obecně: 

V materiálu doporučujeme zkontrolovat názvy předpisů 

EU, aby byly uvedeny tak, jak jsou publikovány 

v Úředním věstníku EU. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 
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K návrhu zákona: 

 

V úvodní větě čl. I doporučujeme před čísla zákonů 

vložit chybějící slovo „zákona“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 1 - text „V § 1 odst. 2“ doporučujeme vypustit a 

slovo „poznámka“ nahradit slovem „Poznámka“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 10 - vzhledem k tomu, že poznámka pod čarou 

č. 2 není součástí doplňovaného textu, doporučujeme její 

zrušení uvést jako samostatný novelizační bod, který 

bude předcházet navrhovanému bodu 10. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 24 - obdobně jako v předchozím bodě se 

poznámka pod čarou nevztahuje k žádnému textu, který 

by byl měněn, rušen nebo doplňován, z toho důvodu 

navrhujeme uvést změnu v poznámce pod čarou č. 5 jako 

samostatný novelizační bod. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 31 - z důvodu předcházení pochybností 

doporučujeme do textu zákona doplnit celý název 

Mezinárodního úřadu a slova „Mezinárodní úřad“ uvést 

jako jeho legislativní zkratku. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 42 - poznámku pod čarou č. 7 doporučujeme 

uvést v samostatném novelizačním bodu. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 48 – slovo „stanoveného“ doporučujeme nahradit 

slovem „uvedeného“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 50 - v novém § 22c odst. 1 slovo „stanovená“ 

doporučujeme nahradit slovem „uvedená“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K bodu 53 - namísto slova „nahrazuje“ je nutno uvést 

slovo „nahrazují“. 

Akceptováno. 

Jedná se o připomínku legislativně technické povahy. 

K důvodové zprávě: 

K obecné části, bod XII - vzhledem k množství změn 

Vysvětleno. 

S ohledem na potřebu nabytí účinnosti návrhu zákona 

v navrhovaném termínu a s poukazem na povahu 
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zákona č. 452/2001 Sb. (54 novelizačních bodů 

a přechodná ustanovení) a navrhovanému datu nabytí 

účinnosti předmětné novely zákona doporučujeme zvážit 

nezbytnost projednání návrhu zákona v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR v prvním čtení. V případě 

ponechání uvedeného bodu v důvodové zprávě je 

nezbytné upravit text návrhu usnesení vlády. 

 

předloženého materiálu Úřad průmyslového vlastnictví trvá na 

projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně PČR 

v 1. čtení, návrh usnesení vlády byl v uvedeném smyslu 

upraven. 

 

1. Ke zvláštní části - navrhujeme doplnit chybějící 

odůvodnění některých novelizačních bodů (jako např. 

18, 24, 42 ad.). 

2.  

Akceptováno. 

Text důvodové zprávy byl doplněn. 

Ke srovnávacím tabulkám: 

Doporučujeme upravit přiložené srovnávací tabulky 

k předpisům CELEX 62015CJ0389 a 32019R0033 dle 

formálních požadavků pro zpracování srovnávacích 

tabulek. Zejména se jedná o vyhodnocení implementace 

dle aktuálního stavu (tedy u neimplementovaných 

ustanovení uvést NA) a neuvádění textu návrhu předpisu. 

Akceptováno.  

Srovnávací tabulky byly upraveny. 

 

 

 

V Praze 19. srpna 2020 

Vypracovaly: JUDr. Olga Švédová, Mgr. Andrea Šprunglová 

právní oddělení, Úřad průmyslového vlastnictví Podpis: 
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