
                                                                                                                                                                                                                             
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 

§ 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 

Evropské komisi (dále jen „Komise“). 

32019R1753 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). 

V případě, že stanovisko Komise bude souhlasné, Úřad 

předá žádost Mezinárodnímu úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad“). 

 

32019R1753 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). 

 

§ 16 odst. 4 Žadatel o mezinárodní zápis označení původu nebo 

zeměpisného označení je povinen za úkony zaplatit rovněž 

poplatky stanovené podle mezinárodní smlouvy; výši 

poplatků stanovených mezinárodní smlouvou oznámí Úřad 

ve Věstníku. 

32019R1753 Čl. 13 Poplatky, které mají být uhrazeny podle článku 7 Ženevského aktu 

a upřesnění ve společném prováděcím řádu, nese členský stát, z něhož 

zeměpisné označení pochází, nebo fyzická či právnická osoba, jak 

jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 bodě ii) Ženevského aktu, nebo uživatel 

ve smyslu čl. 1 bodu xvii) Ženevského aktu. Členské státy mohou 

požadovat, aby fyzická či právnická osoba nebo uživatel uhradili 

veškeré poplatky nebo jejich část. 

§ 17 odst. 4 Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu nemožnost poskytnutí 

ochrany na území České republiky, pokud se žádost týká 

označení původu nebo zeměpisného označení, které spadá 

do oblasti výlučné unijní ochrany. 

32019R1753 Čl. 12 odst. 6 Členské státy uvedené v odstavci 1 tohoto článku učiní 

u Mezinárodního úřadu prohlášení, že nemohou zajistit vnitrostátní 

ochranu označení původu produktu spadajícího do oblasti působnosti 

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

zapsaného a jim oznámeného podle Lisabonské dohody ode dne, 

k němuž se Unie stala smluvní stranou Ženevského aktu. 
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§ 19 odst. 1 Žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení 

(dále jen „označení“), kterému je poskytována výlučná 

unijní ochrana pro zboží pocházející z České republiky, 

popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti (dále jen „žádost 

o unijní zápis“), pokud toto označení je v České republice 

užíváno v souvislosti s tímto zbožím, se podává u Úřadu. 

32012R1151 

 

Čl. 49 

odst. 1 
Žádost o zápis názvů 
1. Žádosti o zápis názvů podle režimů jakosti uvedených v článku 48 

mohou podávat pouze seskupení, která se zabývají produkty, jejichž 

název má být zapsán. V případě názvu „chráněné označení původu“ 

nebo „chráněné zeměpisné označení“, který označuje přeshraniční 

zeměpisnou oblast, nebo v případě názvu „zaručené tradiční 

speciality“ může několik seskupení z různých členských států nebo 

třetích zemí podat společnou žádost o zápis. 

Za seskupení může být považována i jedna fyzická či právnická 

osoba, pokud se prokáže, že jsou splněny obě tyto podmínky: 

      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. 

 

  32014R0251 Čl. 13  

Odst. 1 a 2  
Předběžné vnitrostátní řízení 

1.Žádosti o ochranu zeměpisného označení aromatizovaných vinných 

výrobků pocházejících z Unie podléhají předběžnému vnitrostátnímu 

postupu v souladu s odstavci 2 až 7 tohoto článku. 

2.Žádost o ochranu se podává členskému státu, na jehož území má 

zeměpisné označení původ. 

 

  32013R1308 Čl. 94 

písm. h) 

h) příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve 

vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, 

stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo 

chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto 

požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem 

Unie; 

i) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad 

s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly. 
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§ 19 odst. 2 K žádosti o unijní zápis musí být přiloženy doklady 

vyžadované přímo použitelným předpisem Evropské unie a 

závazný nález kontrolního orgánu oprávněného ke kontrole 

specifikace, kterým je v rozsahu své působnosti Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární 

správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský3). 

32012R1151 

 

 

Čl. 8 Obsah žádosti o zápis 
1. Žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení podle 

čl. 49 odst. 2 nebo 5 musí obsahovat alespoň: 

      a) název a adresu seskupení žadatelů a orgánů nebo, jsou-li 

k dispozici, název a adresu subjektů, které ověřují soulad 

s ustanoveními specifikace produktu; 

     b) specifikaci produktu podle článku 7; 

     c) jednotný dokument obsahující tyto údaje: 

i) hlavní body obsažené ve specifikaci produktu: název, 

popis produktu, případně včetně zvláštních pravidel 

týkajících se balení a označování, a stručné vymezení 

zeměpisné oblasti, 

ii) popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným 

prostředím nebo zeměpisným původem podle čl. 5 odst. 1 

nebo 2, případně včetně zvláštních údajů týkajících se 

popisu produktu nebo metody produkce, které souvislost 

odůvodňují. 

Žádost uvedená v čl. 49 odst. 5 musí navíc obsahovat doklad, že název 

produktu je v zemi původu chráněn. 

2. Dokumentace žádosti podle čl. 49 odst. 4 musí obsahovat: 

     a) název a adresu seskupení žadatelů; 

     b) jednotný dokument podle odst. 1 písm. c) tohoto článku; 

     c) prohlášení členského státu, že žádost, kterou seskupení žadatelů 

předložilo a která je způsobilá pro vyhovění, splňuje podle jeho 

názoru podmínky tohoto nařízení a předpisů přijatých na jeho 

základě; 

    d) odkaz na zveřejnění specifikace produktu. 
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  32014R0251 Čl. 13  

  
Předběžné vnitrostátní řízení 

1. Žádosti o ochranu zeměpisného označení aromatizovaných vinných 

výrobků pocházejících z Unie podléhají předběžnému vnitrostátnímu 

postupu v souladu s odstavci 2 až 7 tohoto článku. 

2 Žádost o ochranu se podává členskému státu, na jehož území má 

zeměpisné označení původ. 

3. Členský stát posoudí, zda žádost o ochranu splňuje podmínky 

stanovené v této kapitole. 

Členský stát v rámci vnitrostátního řízení zajistí vhodné zveřejnění 

žádosti o ochranu a stanoví alespoň dvouměsíční lhůtu ode dne 

zveřejnění, během níž může každá fyzická nebo právnická osoba 

s oprávněným zájmem, která má bydliště nebo je usazena na území 

tohoto členského státu, vznést proti navrhované ochraně námitku 

podáním řádně odůvodněného prohlášení danému členskému státu. 

4. Pokud členský stát shledá, že zeměpisné označení nesplňuje 

příslušné požadavky nebo je obecně neslučitelné s právem Unie, 

žádost zamítne. 

5. Pokud členský stát shledá, že příslušné požadavky jsou splněny: 

a) zveřejní jednotný dokument a specifikaci výrobku alespoň na 

internetu a 

b) postoupí Komisi žádost o ochranu obsahující tyto informace: 

i) jméno a adresu žadatele, 

ii) specifikaci výrobku uvedenou v čl. 10 odst. 2, 

iii) jednotný dokument uvedený v čl. 10 odst. 1 písm. d), 

iv) prohlášení členského státu, že žádost podaná žadatelem podle jeho 

názoru splňuje požadované podmínky, a 

v) odkaz na zveřejnění uvedené v písmenu a). 

Informace uvedené v prvním pododstavci písm. b) se poskytují v 

některém z úředních jazyků Unie nebo se k nim přiloží ověřený 

překlad v některém z těchto jazyků. 

6. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné 

k dosažení souladu s tímto článkem do 28. března 2015. 

7. Jestliže členský stát nemá vnitrostátní právní předpisy týkající se 

ochrany zeměpisných označení, může, ovšem pouze přechodně, udělit 

danému názvu ochranu podle této kapitoly na vnitrostátní úrovni. Tato 

ochrana je účinná ode dne, kdy byla Komisi podána žádost a její 

platnost končí dnem, kdy je podle této kapitoly přijato rozhodnutí o 

zápisu nebo o jeho zamítnutí. 
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  32013R1308 Čl. 94 

písm. h) 

h) příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve 

vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, 

stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo 

chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto 

požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem 

Unie; 

i) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad 

s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly. 

 

  32017R0625 Čl. 4 odst. 1 1. Pro každou z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 

odst. 2, určí členské státy příslušný orgán nebo orgány, kterým svěří 

odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol a jiných 

úředních činností. 

 

§ 21a Dojde-li v průběhu řízení k podstatným změnám ve 

specifikaci zboží pocházejícího z České republiky, 

popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti, Úřad provede 

nové zveřejnění žádosti podle § 20 a umožní uplatnit 

námitky podle § 21. 

 

32019R0033 

 

Čl. 12 

odst. 3 

3. Dosáhnou-li strany dohody, informuje buď žadatel usazený ve třetí 

zemi nebo orgány členského státu či třetí země, z níž byla podána 

žádost o ochranu, Komisi o výsledcích provedených konzultací 

a všech faktorech, které dosažení této dohody umožnily, včetně 

stanovisek jednotlivých stran. Dojde-li k podstatné změně údajů 

zveřejněných v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013, 

provede Komise nový přezkum podle čl. 97 odst. 2 tohoto nařízení po 

provedení vnitrostátního postupu, kterým se zajišťuje odpovídající 

zveřejnění změněných údajů. Pokud na základě dohody nedojde 

k žádným změnám ve specifikaci výrobku nebo pokud změny nejsou 

podstatné, přijme Komise v souladu s článkem 99 nařízení (EU)  

č. 1308/2013 rozhodnutí o poskytnutí ochrany označení původu nebo 

zeměpisnému označení. 

 

  32019R0034 Čl. 7 

odst. 1 
Přezkum žádosti 

1. Pokud přípustná žádost nesplňuje podmínky stanovené v části II 

hlavě II kapitole I oddíle 2 pododdíle 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, 

Komise sdělí orgánům členského státu nebo třetí země nebo žadateli 

usazenému v dotyčné třetí zemi důvody zamítnutí a stanoví lhůtu pro 

zpětvzetí nebo změnu žádosti nebo pro předložení připomínek. 

Pokud se po tomto sdělení provedou ve specifikaci výrobku podstatné 

změny, před odesláním nové verze jediného dokladu Komisi se tyto 

změny patřičným způsobem zveřejní, aby každá fyzická nebo 

právnická osoba s oprávněným zájmem a usazená nebo s pobytem na 

území daného členského státu mohla vznést námitku. Elektronický 

odkaz na zveřejnění specifikace výrobku se aktualizuje a vede ke 

konsolidované verzi navrhované specifikace výrobku. 
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  32019R0787 Čl. 27 

odst. 4 

4. Jestliže po náležitých konzultacích uvedených v odstavci 3 tohoto 

článku dojde k podstatné změně údajů zveřejněných v souladu s čl. 26 

odst. 2, Komise znovu provede přezkum podle článku 26. 

 

§ 22a nadpis 

 

 

§ 22a odst .2 

Změna specifikace vyžadující řízení na úrovni Evropské 

unie 

Úřad změnu specifikace vyloží po dobu 3 měsíců 

k veřejnému nahlížení a žádost o změnu specifikace zveřejní 

ve Věstníku s oznámením, že námitky proti změně 

specifikace může namítající podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne 

tohoto zveřejnění. Námitky musí obsahovat důvody a musí 

v nich být označeny důkazy, že změněná specifikace 

nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným 

předpisem Evropské unie pro zápis do rejstříku vedeného 

Komisí. Pro nové zveřejnění se použije § 21a obdobně. 

32019R0787 Čl. 31 

odst. 2 

písm. a) a 

odst. 3 

2. Změny specifikace produktu se podle důležitosti dělí do dvou 

kategorií: 

a) změny na úrovni Unie vyžadující námitkové řízení na unijní úrovni; 

b) standardní změny k projednání na úrovni členského státu nebo třetí 

země. 

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. 

 

  32019R0033 

 

Čl. 14 

odst. 1 
Druhy změn 

1. Pro účely článku 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 se změny 

specifikace výrobku rozdělují podle důležitosti do dvou kategorií: 

změny vyžadující řízení o námitce na úrovni Unie („změny na úrovni 

Unie“) a změny, které se vyřizují na úrovni členského státu nebo třetí 

země („standardní změny“). 

Změna se považuje za změnu na úrovni Unie, pokud: 

a) zahrnuje změnu názvu chráněného označení původu nebo 

zeměpisného označení; 

b) spočívá ve změně, zrušení nebo přidání druhu výrobku z révy vinné 

podle přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013; 

c) může případně zneplatnit souvislost podle čl. 93 odst. 1 písm. a) 

bodu i) nebo písm. b) bodu i) nařízení (EU) č. 1308/2013; 

d) znamená další omezení uvádění výrobku na trh. 

Žádosti o změny na úrovni Unie podané třetími zeměmi nebo výrobci 

ze třetích zemí musí obsahovat důkaz, že požadovaná změna je 

v souladu s právními předpisy o ochraně označení původu nebo 

zeměpisných označení, které platí v této třetí zemi. 

Všechny ostatní změny se považují za standardní změny. 
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  32013R1308 Čl. 105 Změny specifikace výrobku 

Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, může požádat 

o schválení změny specifikace výrobku s chráněným označením 

původu nebo chráněným zeměpisným označením, zejména za účelem 

zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového 

vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce 

písm. d). V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění. 

 

  32014R0251 Čl. 24 Změny specifikace výrobku 

1. Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 12, může žádat 

o schválení změny specifikace výrobku zeměpisného označení 

chráněného podle tohoto nařízení, zejména za účelem zohlednění 

vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení 

zeměpisné oblasti uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. d). V žádosti se 

uvedou požadované změny a jejich odůvodnění. 

2. Pokud navrhovaná změna vyžaduje jednu nebo více změn 

v jednotném dokumentu podle čl. 10 odst. 1 písm. d), použijí se na 

žádost o změnu obdobně články 13 až 16. Jsou-li však navrhované 

změny pouze menšího rozsahu, Komise prostřednictvím prováděcích 

aktů rozhodne, zda schválí žádost bez ohledu na postup stanovený 

v čl. 14 odst. 2 a článku 15, a v případě schválení zveřejní údaje podle 

čl. 14 odst. 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 34 odst. 2. 
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  32012R1151 Čl 53 Změna specifikace produktu 
1. Seskupení, které má oprávněný zájem, může požádat o schválení 

změny specifikace produktu. 

V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění. 

2. Pokud změna zahrnuje jednu nebo více podstatnějších změn 

specifikace, řídí se žádost o změnu postupem podle článků 49 až 52. 

Pokud jsou však navrhované změny menšího rozsahu, Komise žádost 

schválí, nebo zamítne. V případě schválení změn, které znamenají 

změnu prvků uvedených v čl. 50 odst. 2, zveřejní Komise tyto prvky 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Aby určitá změna v rámci režimu jakosti popsaného v hlavě II byla 

považována za změnu menšího rozsahu, nesmí: 

a) se týkat hlavních vlastností produktu; 

b) měnit souvislost uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. f) bodě i) nebo ii); 

c) zahrnovat změnu názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu; 

d) se dotýkat vymezené zeměpisné oblasti ani 

e) zpřísňovat omezení obchodu s daným produktem nebo jeho 

surovinami. 

Aby určitá změna v rámci režimu jakosti popsaného v hlavě III byla 

považována za změnu menšího rozsahu, nesmí: 

a) se týkat hlavních vlastností produktu; 

b) zavádět zásadní změny metody produkce ani 

c) zahrnovat změnu názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu. 

Přezkum žádosti se zaměří na navrhovanou změnu. 

3. Za účelem usnadnění administrativního procesu v souvislosti se 

žádostí o změnu specifikace, včetně situací, kdy změna neznamená 

žádnou změnu jednotného dokumentu a představuje dočasnou změnu 

specifikace z důvodu povinných hygienických a rostlinolékařských 

opatření stanovených orgány veřejné moci, je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

56, kterými doplní pravidla pro postup podávání žádostí o změnu 

specifikace. 

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 

pravidla týkající se postupů, formy a podání žádosti o změnu 

specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 57 odst. 2. 
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§ 22aa Změna specifikace nevyžadující řízení na úrovni 

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).  

(3) Pravomocné rozhodnutí o změně specifikace Úřad 

oznámí Komisi. Pokud Komise rozhodnutí Úřadu o změně 

specifikace zruší, Úřad provede nové řízení a vydá nové 

rozhodnutí11).  

32019R0033 Čl. 17 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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§ 22ab Dočasná změna 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 

podle hygienických a rostlinolékařských opatření, nutnosti 

překonání nouzového stavu nebo nepříznivých 

povětrnostních podmínek podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie12). 

(3) Rozhodnutí o dočasné změně specifikace musí 

obsahovat dobu, po kterou má dočasná změna účinky. 

Rozhodnutí o změně specifikace Úřad doručí veřejnou 

vyhláškou7).  

 

(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. 
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  32014R0664 Čl. 6  

odst.3 
3. Postup stanovený v článcích 49 až 52 nařízení (EU) č. 1151/2012 se 

neuplatní na dočasné změny specifikace produktu z důvodu 

povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených 

orgány veřejné moci nebo souvisejících s přírodními katastrofami 

nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, které byly formálně 
uznány příslušnými orgány. 

Uvedené změny musí být nejpozději do dvou týdnů po jejich 

schválení oznámeny Komisi spolu s důvody, jež k nim vedly. Dočasné 

změny specifikace produktu s chráněným označením původu nebo 

chráněným zeměpisným označením oznámí Komisi orgány toho 

členského státu, v němž se nachází zeměpisná oblast chráněného 

označení. Dočasné změny specifikace produktu, jenž je zaručenou 

tradiční specialitou, oznámí Komisi orgány toho členského státu, 

v němž je seskupení usazeno. Dočasné změny, které se týkají 

produktů pocházejících ze třetích zemí, oznámí Komisi buďto 

seskupení s oprávněným zájmem nebo orgány uvedené třetí země. 

Členské státy dočasné změny specifikace produktu zveřejní. Ke 

sdělením týkajícím se dočasné změny specifikace produktu 

s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným 

označením členské státy připojí pouze odkaz na zveřejnění. Ke 

sdělením týkajícím se dočasné změny specifikace produktu, který je 

zaručenou tradiční specialitou, členské státy připojí dočasnou změnu 

specifikace produktu, jak byla zveřejněna. V případě sdělení 

týkajících se produktů pocházejících ze třetích zemí se Komisi zašlou 

schválené dočasné změny specifikace produktu. V případě všech 

sdělení týkajících se dočasných změn zaslaných členskými státy 

a třetími zeměmi se poskytnou důkazy o hygienických 

a rostlinolékařských opatřeních a kopie aktu, v němž se potvrzuje, že 

došlo k přírodní katastrofě nebo k nepříznivým povětrnostním 

podmínkám. Komise takové změny zveřejní. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBSVH6TKG)



Stránka 13 (celkem 15) 

Čl II 

Přechodná 

ustanovení  

Bod 4 

4. Zápis označení původu v rejstříku, kterému byla 

poskytnuta ochrana podle Lisabonské dohody na ochranu 

označení původu a o jejich mezinárodním zápisu pro zboží, 

které spadá do oblasti výlučné unijní ochrany, pro které 

nebyla podána žádost podle bodu 1, zaniká uplynutím dne 

30. června 2022.  

 

32019R1753 Čl. 11 odst. 2 2. Členský stát, který je stranou Lisabonské dohody, si ohledně 

každého z něj pocházejícího označení původu produktu spadajícího do 

oblasti působnosti některého z nařízení uvedených v čl. 1 odst. 2 

tohoto nařízení, které však není podle žádného z těchto nařízení 

chráněno, 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) zápis daného označení původu podle příslušného nařízení; nebo 

b) zrušení zápisu daného označení původu v mezinárodním rejstříku. 

Dotčený členský stát oznámí Komisi svou volbu podle prvního 

pododstavce a podá příslušnou žádost do 14. listopadu 2022. 

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) požádá 

dotčený členský stát o mezinárodní zápis daného označení původu 

podle Ženevského aktu, pokud tento členský stát Ženevský akt 

ratifikoval nebo k němu přistoupil v souladu se zmocněním podle 

článku 3 rozhodnutí (EU) 2019/1754, do jednoho roku ode dne zápisu 

zeměpisného označení podle příslušného nařízení. Použije se odst. 1 

třetí a čtvrtý pododstavec. 

Pokud je žádost o zápis podle příslušného nařízení zamítnuta 

a související správní a soudní opravné prostředky byly vyčerpány, 

nebo pokud nebyla učiněna žádost o zápis podle Ženevského aktu 

v souladu se třetím pododstavcem tohoto odstavce, požádá dotčený 

členský stát neprodleně o zrušení zápisu daného označení původu 
v mezinárodním rejstříku. 
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Čl II 

Přechodná 

ustanovení  

Bod 5 

5. Žádost o mezinárodní zápis označení původu nebo 

zeměpisného označení podle Ženevského aktu Lisabonské 

dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, 

které je chráněno podle Lisabonské dohody na ochranu 

označení původu a o jejich mezinárodním zápisu a kterému 

byla poskytnuta výlučná unijní ochrana namísto ochrany 

poskytnuté v České republice podle dosavadních právních 

předpisů, lze podat do 30. června 2022.  

 

32019R1753 Čl. 11 odst. 1   Přechodná ustanovení pro označení původu pocházející 

z členských států, která jsou již zapsána podle Lisabonské dohody 

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. 

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) ověří dotčený 

členský stát v koordinaci s Komisí u Mezinárodního úřadu, zda je pro 

účely zápisu podle Ženevského aktu třeba učinit nějaké změny podle 

pravidla 7 odst. 4 společného prováděcího řádu. 

Komise prostřednictvím prováděcího aktu zmocní dotčený členský 

stát, aby učinil nezbytné změny a oznámil je Mezinárodnímu úřadu. 

Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 15 

odst. 2. 

 

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 

32019R0034 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 parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud 

jde o vhodný systém kontrol 

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 
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32019R0787 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 

32014R0251 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 

32013R1308 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 

32012R1151 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin 

  32017R0625 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 

úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 

týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 

o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 

č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 

a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 

89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení 

o úředních kontrolách) 

32014R0664 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 
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