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Stížnost 

 

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na 

Vaše podání ze dne 8. července 2019, označené jako Stížnost – chmel. V podání se obracíte 

na Úřad se žádostí o prošetření odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák.   

Název Žatecký chmel je od roku 2007 chráněným označením původu zapsaným 

v rejstříku Evropské komise v souladu s nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech 

jakosti zemědělských produktů a potravin, zároveň je od roku 1967 mezinárodně chráněným 

označením původu zapsaným podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o 

jejich mezinárodním zápisu.  

Úřad rozhoduje o udělování právní ochrany předmětů průmyslových práv, mezi které 

patří mimo jiné i označení původu a zeměpisná označení, tj. ochrana názvů zboží, které 

splňují příslušným předpisem stanovené podmínky, tj. vyrábí se v přesně vymezené 

zeměpisné oblasti a mají vlastnosti, které jsou přesně popsány v tzv. specifikaci chráněného 

označení, jež je součástí zápisu označení do rejstříku. Je-li taková ochrana udělena, může 

chráněné označení užívat každý, kdo uvádí na trh produkt vyráběný v souladu s touto 

specifikací. 

Dodržování podmínek pro oprávněné užívání chráněného označení původu nebo 

zeměpisného označení kontroluje a vymáhá zákonem stanovený dozorový orgán. V případě 

chmele je zákonem stanoveným dozorovým orgánem Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský.  
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Po prošetření předmětu Vaší stížnosti Úřad dospěl k závěru, že není správním 

orgánem příslušným se danou stížností zabývat.  Co se týče skutečností souvisejících 

s porušováním dalších předpisů o ochraně odrůd rostlin, není Úřad z hlediska své kompetence 

příslušný se k dané věci jakkoliv vyjadřovat. 

Vaši stížnost s ohledem na výše uvedené jsme nuceni vyhodnotit ve vztahu k Úřadu 

jako nedůvodnou. Vaše podání předáváme Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 

zemědělskému.  

S pozdravem 
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