Celounijní ochrana zeměpisných označení
nezemědělských produktů
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Zeměpisná označení jsou názvy produktů s vazbou na zeměpisný původ produktů a know-how jejich
producentů a mají status práv duševního vlastnictví (např. Muranské sklo, Solingenské příbory, Donegalský
tvíd, Halašská krajka, Macaelský mramor, Bolesławiecká keramika, Jablonecká bižuterie). Označují zboží
jako pocházející ze specifického místa (na úrovni státu, regionu nebo lokální úrovni), pokud lze konkrétní
kvalitu, dobrou pověst nebo jiné charakteristiky v zásadě přičíst jeho zeměpisnému původu.
V současnosti neexistuje celounijní systém ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů
(např. řemeslného a průmyslového zboží). V Akčním plánu pro duševní vlastnictví přijatém dne 25.
listopadu 2020 bylo oznámeno, že Komise na základě důkladného posouzení dopadů potenciálních
nákladů a přínosů zváží proveditelnost vytvoření účinného a transparentního systému EU pro ochranu
zeměpisných označení nezemědělských produktů.
V rámci této veřejné konzultace se do posouzení systému zeměpisných označení nezemědělských
produktů mohou zapojit občané, organizace a celostátní a regionální orgány veřejné správy. Cílem je
shromáždit názory na hlavní zjištěné problémy, které by bylo při tomto posouzení potřeba řešit, soubor
možností politiky, které lze pro řešení těchto problémů navrhnout, a dopady vyplývající z těchto různých
možností. Výsledky konzultace budou podkladem pro posouzení dopadů, v němž se navrhne nejlepší
postup.

Informace o vás
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
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litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno

* Příjmení

* E-mailová

adresa (nebude zveřejněna):
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* Působnost

mezinárodní
místní
národní
regionální
* Úroveň

správy

místní orgán
místní agentura
* Úroveň

správy

parlament
orgán
agentura
* Název

organizace

Maximálně 255 znaků

* Velikost

organizace

mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)
Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

* Země

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
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Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

jižní a
antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká

Gambie

Madagaskar

Saúdská

Samoa
Americké

Arábie
Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské
ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko

Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské
emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

Mikronésie

Srbsko

a McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras
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Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a
Jan Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar

Svatá Helena,

/Barma

Ascension a
Tristan da
Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý

Eustach a Saba
Bosna a

Bartoloměj
Izrael

Německo

Hercegovina

Svatý Kryštof
a Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš
a Princův
ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc
a Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

indickooceánské
území
Britské
Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie
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Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy

Tokelau

Severní
Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks

Tonga

a Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika
Džibutsko

ostrovy
Kosovo

Pobřeží

Uzbekistán

slonoviny
Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu

Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní
Timor

Falklandy
Fidži

Lesotho
Libanon

Rovníková

Wallis a

Guinea

Futuna

Rumunsko

Zambie
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Filipíny

Libérie

Rusko

Západní
Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a

Zimbabwe

Miquelon
Komise všechny příspěvky do této veřejné konzultace zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají
být zveřejněny, nebo zda má být váš příspěvek zveřejněn anonymně. Pro účely transparentnosti se vždy
zveřejní druh respondenta (například „sdružení podniků“, „spotřebitelské sdružení“, „občan EU“),
země původu, název a velikost organizace a její číslo v rejstříku transparentnosti. Vaše e-mailová
adresa se nezveřejní v žádném případě. Zvolte možnost ochrany soukromí, která vám nejlépe vyhovuje.
Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno vybraným druhem respondenta.
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se druh respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, vaše
země původu a váš příspěvek, a to v obdržené podobě. Vaše jméno se
nezveřejní. V samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se vaše jméno, druh respondenta, za kterého v této konzultaci
odpovídáte, vaše země původu a váš příspěvek.
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: zveřejní se druh respondenta, za
kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, jejímž jménem
odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, její velikostí a
zemí původu a váš příspěvek, a to v obdržené podobě. Vaše jméno se
nezveřejní. Chcete-li zůstat v anonymitě, v samotném příspěvku neuvádějte
žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: zveřejní se druh
respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace,
jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti,
její velikostí a zemí původu a váš příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.
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Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

OBECNÉ OTÁZKY
* 1.

Jak dobře znáte pravidla pro ochranu zeměpisných označení?
Velmi dobře
Do určité míry
Vůbec
Nemám názor

2. Můžete jmenovat nějaký nezemědělský produkt nesoucí chráněné zeměpisné
označení?

3. Jaké charakteristiky spojujete s nezemědělskými produkty chráněnými
zeměpisným označením?
Produkt je dražší
Kvalita produktu je vyšší
Suroviny pro produkt pocházejí ze specifického regionu
Produkt je vyroben ručně
Produkt je založen na místních znalostech/dovednostech
Produkt není padělaný/falešný
Jiné
Upřesněte:

OTÁZKY PRO PRODUCENTY NEZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Zodpovězte otázky v tomto oddíle, pouze pokud jste producentem nezemědělských produktů.

4. Jaké je odvětví vaší činnosti?
Příbory
Nábytek
Sklo
Šperky / drahé kameny
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Krajky
Přírodní kameny
Porcelán/keramika
Textilie
Jiné
Upřesněte:

5. Zahrnuje název vašeho produktu (produktů) jeho zeměpisný původ?
Ano
Ne
V případě více produktů upřesněte
:

6. Využíváte v současnosti k ochraně vašeho produktu (produktů) nějaká práva
duševního vlastnictví?
Kolektivní ochrannou známku
Certifikační ochrannou známku
Autorské právo
Průmyslový vzor
Patent
Zeměpisné označení
Nic z výše uvedeného
Nevím
Jiné
Upřesněte:

7. Prodáváte svůj produkt (produkty) mimo váš region?
Ne, prodávám svůj produkt (produkty) pouze v mém regionu
Ano, prodávám svůj produkt (produkty) v zemi mého původu
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Ano, prodávám svůj produkt (produkty) v zemi mého původu a v jiných
zemích EU
Ano, prodávám svůj produkt (produkty) v zemích EU a v zemích mimo EU
Ano, prodávám svůj produkt (produkty) pouze v zemích mimo EU
Žádná odpověď

PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S ROZTŘÍŠTĚNOSTÍ NA JEDNOTNÉM TRHU
Stávající regulační rámec pro ochranu zeměpisných označení nezemědělských produktů v EU je
roztříštěný. Více než polovina členských států sice zavedla specifické vnitrostátní systémy ochrany s
různými charakteristikami, ale jiné členské státy používají pouze ochranné známky a/nebo pravidla proti
nekalé soutěži. V rámci jednotného trhu neexistuje ani žádný přeshraniční systém (vzájemného) uznávání
vnitrostátních systémů ochrany.
Zeměpisný název může za určitých okolností představovat individuální nebo kolektivní ochrannou známku.
Na rozdíl od zeměpisných označení však tyto ochranné známky mají za cíl uvádět obchodní původ
produktu nebo služby, nikoliv zeměpisný původ.
Certifikační ochranné známky osvědčují shodu produktu nebo služby se specifickými kritérii kvality.
Certifikační ochranná známka EU však výslovně neumožňuje osvědčovat zeměpisný původ.

8. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Ohodnoťte od 5 (rozhodně souhlasím) do 1 (nesouhlasím).
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4

3

2

1

Nemám
názor

Pro producenty je obtížné chránit své nezemědělské
produkty na vnitrostátní úrovni.
Pro producenty je obtížné chránit své nezemědělské
produkty v rámci vnitřního trhu.
Na úrovni EU stačí, že producenti mohou označit původ
svých produktů pomocí kolektivní nebo individuální
ochranné známky.
Není spravedlivé, že nezemědělské produkty se
zeměpisným označením nemají podobnou úroveň ochrany
jako zemědělské produkty se zeměpisným označením.

9. Jaké jsou nejzávažnější problémy vyplývající z roztříštěnosti pravidel pro
ochranu označení zeměpisného původu nezemědělských produktů v EU?
Ohodnoťte od 5 (nejzávažnější) do 1 (nejméně závažný).

5

4

3

2

1

Nemám
názor
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Producenti jsou méně motivováni investovat do produktů s
vazbou na zeměpisnou oblast a spolupracovat na
vytváření nikových trhů.
Producenti jsou méně motivováni udržovat jedinečné
dovednosti, které by jinak zanikly.
Potenciál odvětví cestovního ruchu v regionech, kde se
vyrábějí autentické produkty, zůstává nevyužit.
Potenciál rozvoje kulturního dědictví těchto regionů
zůstává nevyužit.
Prodejci vydávají své produkty (často vyrobené ve třetích
zemích) za autentické, čímž ohrožují hodnotu kolektivního
renomé.
Spotřebitelé hůře identifikují autentické produkty.

Jiné, upřesněte

MEZINÁRODNÍ A OBCHODNÍ PROBLÉMY
Mezinárodní systém ochrany zeměpisných označení je založen zejména na tzv. lisabonském systému
spravovaném Světovou organizací duševního vlastnictví. V současnosti má tento systém 34 smluvních
stran, včetně EU a sedmi členských států EU (Bulharska, České republiky, Francie, Maďarska, Itálie,
Portugalska a Slovenska). Poslední revizí Lisabonské dohody z roku 1958 je Ženevský akt z roku 2015,
který vstoupil v platnost 26. února 2020, tři měsíce poté, co k němu přistoupila EU.
Lisabonský systém poskytuje cestu k získání ochrany označení původu / zeměpisných označení bez
ohledu na povahu zboží, k němuž se vztahují, včetně zemědělských produktů, potravin, vína a lihovin,
řemeslných výrobků, průmyslových výrobků a přírodních produktů.

10. Jaké jsou podle vašeho názoru nejzávažnější problémy vyplývající z
mezinárodního vývoje?
Ohodnote od 5 (nejzávažnjší) do 1 (nejmén závažný).

5

4

3

2

1

Nemám
názor

Producenti nezemědělských produktů se zeměpisným
označením z EU nemohou těžit z přistoupení EU k
Lisabonskému/Ženevskému aktu, aby prostřednictvím
tohoto aktu získali ochranu ve třetích zemích, protože v
první řadě neexistuje zápis na úrovni EU.

11

Producenti nezemědělských produktů se zeměpisným
označením ze třetích zemí nemohou prostřednictvím
Lisabonského/Ženevského aktu získat ochranu v celé EU,
protože taková ochrana není na úrovni EU k dispozici.
EU nemůže zajistit ochranu nezemědělských zeměpisných
označení prostřednictvím dvoustranných obchodních
dohod. Důvodem je skutečnost, že EU nemůže zařazovat
nezemědělská zeměpisná označení na seznamy
zeměpisných označení, která mají být těmito dohodami
chráněna, protože neexistuje celounijní ochrana
nezemědělských zeměpisných označení.

Jiné (upřesněte):

POTŘEBA OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU
11. Domníváte se, že ke zlepšení ochrany zeměpisných názvů nebo označení
nezemědělských produktů je zapotřebí celounijní iniciativy?
Ano
Ne
Nevím
12. Jaké by mohly být motivační faktory k účasti v systému EU pro ochranu
zeměpisných označení nezemědělských produktů?
Lepší vymáhání, boj proti zneužívání chráněných názvů a proti podvodům
Silnější pozice skupin producentů v hodnotovém řetězci
Užitečný marketingový nástroj / lepší viditelnost pro spotřebitele
Signál zajištění kvality pro spotřebitele
Odlišení produktu
Nástroj pro vysledovatelnost
Zlepšení dobré pověsti vlastního podniku
Přístup na nové trhy v rámci / nad rámec vnitřního trhu EU
Zvýšení důvěryhodnosti produktu
Vyšší cenová přirážka
Zvýšení/zajištění podílu na trhu
Omezení tržní konkurence
Vztah k danému regionu
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Ochrana tradic / kulturního dědictví
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Jiné
Upřesněte:

13. Jaké by mohly být demotivační faktory k účasti v systému EU pro ochranu
zeměpisných označení nezemědělských produktů?
Vyšší produkční náklady
Vyšší marketingové náklady
Administrativní zátěž/náklady, například v souvislosti s žádostí
Přísnější kontroly
Zeměpisné označení by bránilo inovacím v produkci / komercializaci
Nejistá nebo nízká tržní poptávka
Nižší produktivita
Nejistota související s bojem proti zneužívání chráněných názvů a proti
podvodům
Chybějící regionální kořeny (nedostatečná místní identita)
Žádná přidaná hodnota
Není potřeba, protože máme vlastní ochrannou známku
Není potřeba, protože stačí právní předpisy proti nekalé soutěži
Není potřeba, protože máme silnou tržní pozici již nyní
Jiné
Upřesněte:

MOŽNOSTI POLITIKY
14. Jaký je váš preferovaný celkový přístup, pokud jde o případné vytvoření
celounijního mechanismu ochrany zeměpisných označení nezemědělských
produktů?
Návrh Komise týkající se zeměpisných označení může vést ke kombinaci různých
možností.
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Ohodnoťte od 5 (nejpreferovanější) do 1 (nejméně preferovaný).

5

4

3

2

1

Nemám
názor

Žádné opatření - EU by nepodnikla žádné kroky. Zůstane
současná situace.
Dobrovolná opatření - doporučení na úrovni EU, které
navrhne členským státům a producentům, aby se dohodli
na dobrovolných opatřeních pro certifikaci původu
průmyslových a řemeslných výrobků.
Harmonizace - směrnice EU, která stanoví specifické cíle
ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů,
například dobu ochrany, rozsah, územní vazbu, ale také
procesní aspekty, jako je žádost a zápis, ale ponechá na
členských státech, jak těchto cílů dosáhnout.
Specifický (neboli sui generis) systém EU - nařízení,
kterým se vytvoří specifický systém ochrany zeměpisných
označení průmyslových a řemeslných výrobků. Zeměpisná
označení by chránil název EU.
Sloučení - v rámci této možnosti by se systém ochrany
zeměpisných označení průmyslových a řemeslných
výrobků sloučil se stávajícím systémem ochrany
zeměpisných označení zemědělských produktů.
Reforma ochranných známek - tato možnost by spočívala
v reformě systému ochranných známek EU. Výrobci
průmyslových a řemeslných výrobků by měli možnost
požádat o zápis názvu zaručujícího určitou kvalitu s
vazbou na specifický zeměpisný region, např. na základě
certifikačních ochranných známek.

Jiný - upřesněte:

15. Jak hodnotíte pravděpodobný dopad vytvoření celounijní ochrany zeměpisných
označení nezemědělských produktů?
Stupnice od 5 (velmi pozitivní) do 1 (velmi negativní).

Dopad:

5

4

3

2

1

Nemám názor

na cestovní ruch
na hospodářskou soutěž
na inovace
na konkurenceschopnost

14

na kulturní dědictví
na orgány veřejné správy
na producenty
na regiony
na spotřebitele
na vývozní kapacitu
na zaměstnanost
na životní prostředí

ROZSAH OCHRANY
16. Měl by celounijní mechanismus ochrany zeměpisných označení
nezemědělských produktů podle vašeho názoru zahrnovat (pokud splňují
požadavky vazby na zeměpisné místo):
Veškeré nezemědělské zboží
Pouze omezený seznam kategorií nezemědělského zboží
17. Jak byste definovali vazbu, kterou by nezemědělské zboží pocházející ze
specifického místa, regionu nebo lokality mělo mít s místem původu?
(zvolte pouze jednu možnost)

Danou kvalitu, dobrou pověst nebo jinou charakteristiku zboží lze v zásadě
přičíst jeho zeměpisnému původu
Danou kvalitu, dobrou pověst nebo jinou charakteristiku zboží lze v zásadě
přičíst jeho zeměpisnému původu a alespoň jedna z fází produkce
probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti
Jeho kvalita nebo charakteristiky jsou v zásadě nebo výlučně dány
konkrétním zeměpisným prostředím s jeho nedílnými přírodními a
lidskými činiteli a všechny fáze produkce probíhají ve vymezené
zeměpisné oblasti
Jeho kvalita nebo charakteristiky jsou v zásadě nebo výlučně dány
konkrétní surovinou a všechny fáze produkce probíhají ve vymezené
zeměpisné oblasti
18. Domníváte se, že celounijní mechanismus ochrany zeměpisných označení
nezemědělských produktů by měl chránit zeměpisná označení nebo názvy již
zapsané na vnitrostátní úrovni?
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Ano
Ne
Jiná odpověď
Upřesněte

POSTUP ZÁPISU
19. Kolik kroků by měl zahrnovat zápis zeměpisných označení EU pro
nezemědělské produkty? (Zápis bude každopádně spravovaný elektronicky.)
Pouze jeden: spravovaný na úrovni EU
Pouze jeden: spravovaný na vnitrostátní úrovni
Dva: nejprve vnitrostátní, poté unijní fáze zápisu (jak je tomu již v
zemědělské oblasti)
Nemám názor
20. Z jakých důvodů by měl být zápis zeměpisného označení EU pro
nezemědělské produkty akceptován (pokud splňují požadavky vazby na zeměpisné
místo)?
Výraz použitý jako zeměpisné označení by měl splňovat požadované
podmínky (například, že se nejedná o vžitý název typu „kolínská voda“)
Poskytnutá ochrana by neměla ohrozit již existující práva (např. homonymní
zeměpisná označení nebo ochranné známky, které by mohly uvést
spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu)
Jiná odpověď
Upřesněte

21. Kdo by měl jménem EU spravovat rejstřík nezemědělských zeměpisných
označení?
Útvary Evropské komise (jako u zemědělských zeměpisných označení)
Agentura EU
Nemám názor
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JAK ZAJISTIT SOULAD S CHARAKTERISTIKAMI PRODUKTU?
Jedinečné charakteristiky produktů, které mají být chráněny, jsou vázány zejména na jejich zeměpisný
původ. Aby tyto produkty dosáhly požadovaných charakteristik, musí splňovat určité standardy obsažené
ve specifikacích produktů schválených producenty nebo sdruženími producentů. Aby bylo zajištěno splnění
požadovaných charakteristik, musí ochrana zahrnovat kontrolní mechanismy. V první řadě musí být
zavedeny kontroly ve fázi produkce, aby bylo možné ověřit technický soulad se specifikacemi produktu (tzv.
„ověření“). Po uvedení produktu na trh jsou zapotřebí kontroly monitorující používání názvu (tzv.
„monitorování“ nebo „dohled“).

22. Domníváte se, že je důležité, aby specifikace zeměpisného označení
nezemědělských produktů obsahovala tyto prvky?
Ohodnoťte od 5 (nejdůležitější) do 1 (nejméně důležité).

5

4

3

2

1

Nemám
názor

Název, který má být chráněn, v podobě používané při
obchodování nebo v běžném jazyce a pouze v jazycích,
které jsou nebo byly v minulosti používány k popisu
specifického produktu ve vymezené zeměpisné oblasti
Popis produktu, v příslušném případě včetně surovin, a
hlavních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo
organoleptických charakteristik produktu
Vymezení zeměpisné oblasti
Důkaz, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti
Důkaz, že produkt používá suroviny z vymezené
zeměpisné oblasti
Důkaz o dobré pověsti produktu
Popis metody produkce produktu
Informace o obalu produktu
Název a adresa orgánů/subjektů ověřujících soulad s
ustanoveními specifikace produktu
Jakékoli specifické pravidlo pro označování dotyčného
produktu

Jiné, upřesněte:
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23. Kdo by měl v systému ochrany nezemědělských produktů na úrovni EU
provádět ověření, např. zajistit, aby produkt před uvedením na trh, tj. již ve fázi
produkce, splňoval technické specifikace?
Orgán veřejné správy
Producenti nebo sdružení producentů
Orgán veřejné správy a producenti / sdružení producentů
Jiná odpověď
Upřesněte:

24. Kdo by měl v systému ochrany nezemědělských produktů na úrovni EU nést
náklady na ověření?
Orgán veřejné správy
Producenti nebo sdružení producentů
Orgán veřejné správy a producenti / sdružení producentů
Jiná odpověď
Upřesněte:

25. Kdo by ml v systému ochrany nezemdlských produkt na úrovni EU provádt monitorování, nap. kontrolovat
používání názvu po uvedení produktu na trh?

Orgán veřejné správy
Producenti nebo sdružení producentů
Orgán veřejné správy a producenti / sdružení producentů
Jiná odpověď
Upřesněte:

26. Kdo by ml v systému ochrany nezemdlských produkt na úrovni EU nést náklady na monitorování?

Orgán veřejné správy
Producenti nebo sdružení producentů
Orgán veřejné správy a producenti / sdružení producentů
Jiná odpověď
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Upřesněte:

VYMÁHÁNÍ
Pokud jde o zemědělské produkty, nařízení EU o zeměpisných označeních vyzývají členské státy, aby
přijaly vhodná donucovací opatření, zejména správní a soudní kroky, s cílem předejít neoprávněnému
používání chráněných názvů produktů, které jsou v daném členském státě produkovány nebo uváděny na
trh, nebo toto používání zastavit. Nařízení č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními
orgány na vnějších hranicích EU navíc zmocňuje celní orgány, aby nepovolily (na žádost nebo z vlastního
podnětu) zboží potenciálně porušujícímu práva ke specifickým typům zeměpisných označení vstoupit na
území EU nebo toto území opustit. Současný evropský rámec přenáší odpovědnost za provádění kontrol z
moci úřední na členské státy. Členské státy mohou samy určit prostředky ke splnění tohoto požadavku.
Kromě toho se směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví (IPRED) vztahuje na
občanskoprávní vymáhání všech práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení a ochranných
známek. Další právní nástroje k zajištění občanskoprávního vymáhání práv na vnitrostátní úrovni poskytuje
uživatelům zeměpisných označení a spotřebitelům další harmonizace v rámci EU, jako jsou právní předpisy
proti nekalé soutěži a na ochranu spotřebitele.

27. V systému vymáhání práv na úrovni EU v souvislosti s nezemědělskými
produkty by měl(a) existovat:
Specifický systém vymáhání zeměpisných označení
Obecný systém založený na vymáhání práv duševního vlastnictví (např.
obecné občanské právo, směrnice IPRED a vymáhání celními orgány)
Jiná pravidla pro vymáhání (např. právní předpisy proti nekalé soutěži)
Nemám názor
Upřesněte:

NAHRÁNÍ DOKUMENTACE A ZÁVĚREČNÉ PŘIPOMÍNKY
28. Uveďte, zda existují další záležitosti, které by měly být zváženy.
maximálně 1 000 znaků

29. Uvete jakékoli kvantitativní údaje, zprávy nebo studie na podporu vašich názor.
Mžete také nahrát struný dokument, napíklad písemné stanovisko. Maximální velikost souboru je 1 MB. Nahraný dokument bude zveejnn

19

spolu s vašimi odpovmi na dotazník, které pedstavují pro tuto veejnou konzultaci zásadní zdroj informací. Dokument není povinný a poslouží
jako doplkový podklad k lepšímu pochopení vašeho stanoviska.

Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

30. Souhlasili byste s tím, aby vás Komise kontaktovala za účelem získání dalších
informací?
Ano
Ne
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