UPOZORNĚNÍ
Dne 22. července 2022 vstoupil v platnost s účinností ode dne 6. srpna 2022 zákon č. 215/2022
Sb. ze dne 29. června. 2022. Tímto zákonem 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.
I.
Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) upozorňuje v této souvislosti na to, aby
uživatelé označení původu či zeměpisných označení pro zboží, jemuž může být v současnosti
poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (tj. pro
zemědělské výrobky a potraviny, vína a lihoviny), dodrželi lhůtu k podání žádosti o unijní
zápis u Úřadu a ti uživatelé označení původu či zeměpisných označení pro zboží, jemuž byla
unijní ochrana již poskytnuta, dodrželi lhůtu k podání žádosti o mezinárodní zápis podle
Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále
jen „Ženevský akt“), pokud hodlají zachovat stávající mezinárodní zápis svého označení
původu dle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním
zápisu (dále jen „Lisabonská dohoda“).
Jak vyplývá z přechodných ustanovení výše zmíněné novely zákona č. 452/2001 Sb., tato lhůta
uplyne oběma skupinám uživatelů shodně dne 14. září 2022 a je ji nutno dodržet, aby mohla
být splněna oznamovací povinnost České republiky ohledně unijního i mezinárodního zápisu
vyplývající z čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 o
opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních
původu a zeměpisných označeních, tj do 14. listopadu 2022. V této lhůtě musí Česká
republika oznámit Komisi:
1) zda požádá o unijní zápis nebo o zrušení mezinárodního zápisu dle Lisabonské dohody.
Pokud uživatel takového označení žádost o unijní zápis nepodá, bude Česká republika v souladu
s uvedeným nařízením nucena požádat o zrušení mezinárodního zápisu.
2) zda požádá o mezinárodní zápis podle Ženevského aktu spočívající ve změnách
v mezinárodním zápise nebo o zrušení mezinárodního zápisu dle Lisabonské dohody. Pokud
uživatel takového označení žádost o mezinárodní zápis dle Ženevského aktu nepodá, bude
Česká republika v souladu s uvedeným nařízením nucena požádat o zrušení dosavadního
mezinárodního zápisu.
O unijní zápis a mezinárodní zápis podle Ženevského aktu mohou sice uživatelé označení
původu a zeměpisných označení požádat i po uplynutí výše zmíněné lhůty, avšak již bez
zachování právní kontinuity plynoucí z jejich dosavadního národního a mezinárodního zápisu.
Úřad již několikrát písemně upozornil zjištěné uživatele a jejich zástupce, že v případě zájmu
o zachování této kontinuity je nezbytné podat žádost o unijní zápis a žádost o mezinárodní
zápis podle Ženevského aktu (těmi, kteří již unijní zápis mají). Uvědomil je i o lhůtě do dne
14. září 2022. Tato lhůta byla stanovena s ohledem na to, aby byl dán dostatečný časový prostor
k provedení změn na základě oznamovací povinnosti České republiky, resp. Úřadu.
Přístup České republiky k Ženevskému aktu byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR a listina o přístupu byla podepsána prezidentem ČR dne 16. března 2022. Ratifikační listiny
budou s největší pravděpodobností uloženy dne 13. července 2022 u Mezinárodního úřadu
Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě.

Bližší informace k zachování mezinárodních zápisů naleznete na internetových
stránkách Úřadu pod odkazem Označení původu/Zeměpisná označení v dokumentu „Podrobná
informace pro uživatele označení původu o přechodných režimech dle ustanovení čl. 11 odst.
1 a 2 nařízení 2019/1753 - lhůta pro zachování mezinárodních zápisů označení původu podle
Lisabonské dohody“: https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisnaoznaceni.html.
Bližší informace k podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisných označení
v Evropské unii, včetně platných evropských předpisů, formulářů a návodů naleznete na
internetových stránkách Úřadu na: https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvoduzemepisna-oznaceni/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-evropske-unie.

II.
Dále Úřad upozorňuje, že národní zápisy označení původu pro zboží, jemuž může být
v současnosti poskytována ochrana výlučně podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
(tj. pro zemědělské výrobky a potraviny, vína a lihoviny), bez ohledu na to, zda mají
mezinárodní zápis dle Lisabonské dohody jsou rovněž dotčeny výše zmíněnou novelou
zákona č. 452/2001 Sb. Označením původu pro toto zboží lze poskytovat ochranu výlučně na
území Evropské unie jako celku podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, a proto
nebude možné je nadále vést v rejstříku Úřadu.
Pro zachování kontinuity zápisu bude proto nutné prostřednictvím Úřadu požádat o
unijní zápis, a to rovněž ve lhůtě do dne 14. září 2022.
Pokud žádost o unijní zápis podána nebude, zápis označení původu v rejstříku Úřadu
uplynutím dne 14. září 2022 zanikne. Uživatelé takového (již neregistrovaného) označení
budou mít možnost podat žádost o jeho zápis jako označení původu či zeměpisného označení v
Evropské unii i po uplynutí výše zmíněné lhůty, avšak již bez kontinuity s původním národním
zápisem.
Bližší informace k podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisných označení
v Evropské unii, včetně platných evropských předpisů, formulářů a návodů naleznete na
internetových stránkách Úřadu na: https://upv.gov.cz/prumyslova-prava/oznaceni-puvoduzemepisna-oznaceni/oznaceni-puvodu-a-zemepisna-oznaceni-evropske-unie.

