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Úvod 

 

Práce se zabývá možnostmi ochrany označení původu. Vzhledem k členství 

České republiky v Evropské unii je práce členěna do čtyř kapitol, tak aby právní úpravě 

označení původu v České republice, Evropské unii a na mezinárodní úrovni mohly být 

věnovány samostatné kapitoly. První kapitola práce bude úvodem, který by měl nastínit 

vznik označení původu a provázanost jednotlivých úrovní ochrany, které budou 

popisovány v následujících kapitolách. Každá kapitola bude obsahovat teoretickou část, 

vycházející především z právních předpisů. Tato část bude doplněna relevantními 

soudními a správními rozhodnutími. Cílem teoretické části je nastínit způsob získávání 

ochrany pomocí označení původu a popis specifik jednotlivých právních úprav. Po 

teoretické části bude v každé kapitole následovat část práce uvádějící příklady označení 

spolu se zkušenostmi oprávněných uživatelů. Účelem této části bude zjistit, jakým 

způsobem je označení původu využíváno. Zda jde o právní institut, který může 

oprávněnému uživateli přinášet i jiné výhody, než je právo bránit se proti 

neoprávněnému užívání označení jinými soutěžiteli. 

Práce je strukturována následovně: 

V první kapitole bude popsána historie práv na označení, pod která označení 

původu patří. Krátce se bude práce zabývat úpravou označení původu před přijetím 

zákona, který v současnosti označení původu upravuje. Dále bude popsán způsob 

vzniku názvu produktu, který může být označením původu chráněn, a vztah označení 

původu k dalším právům na označení. 

Druhá kapitola bude pojednávat o označení původu na národní úrovni. Kromě 

teoretické části budou uvedeny dva příklady českého zboží, které je chráněno 

označením původu. 

V třetí kapitole bude popsána ochrana pomocí práva Evropské unie. Kromě 

postupu zvoleného v první kapitole, se tato část práce zaměří na vliv Evropského práva 

na české právo v této oblasti. 

 Čtvrtá závěrečná kapitola se soustředí na mezinárodní zápis označení původu. 

Česká právní úprava vychází do značné míry z mezinárodních úmluv, a proto by 

připadalo v úvahu uvést pojednání o mezinárodní ochraně označení původu na začátku 
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práce. Vzhledem k tomu, že v druhé části čtvrté kapitoly budou uvedeny příklady 

označení pocházející z jiné země než z České republiky, je ponechána tato část na závěr. 

Aby byla zřejmá návaznost označení původu na národní a mezinárodní úrovni, bude 

v úvodu stručně zmíněn jejich vztah. 

 Kapitoly práce jsou členěny tak, aby bylo patrno, jak se liší možnosti žadatele o 

zápis na jednotlivých úrovních. Proto je postupováno od národní úpravy přes evropskou 

úpravu k úpravě mezinárodní. 
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1. Obecně k historii označení původu a jeho místu v systému 

duševního vlastnictví 

 

1.1 Historický vývoj práv na označení a označení původu 

Aby bylo zřejmé, proč se stalo v 19. století označení původu významným 

právním institutem upraveným mezinárodními dohodami, je důležité uvést v krátkosti 

historii práv na označení a označení původu. Práva na označení vznikala spontánně, 

především tím, že výrobci z určitých lokalit označovali své výroby s cílem odlišit je od 

jiných výrobků stejného druhu. Jak uvádí Jakl označení původu výrobků je známo již ze 

starověku. Z této doby je doložena existence značek či symbolů, které byly umístěny na 

povrchu výrobků či vypalovány na kůži dobytka.1 Z archeologických nálezů je patrno, 

že již před mnoha staletími se výrobci pokoušeli získat konkurenční výhodu před 

ostatními soutěžiteli tím, že upozorňovali spotřebitele na své výrobky pomocí různých 

grafických zobrazení. Zdá se, že již před nástupem moderních technologií považovali 

výrobci označování původu výrobků za prostředek hospodářské soutěže. Také 

Richardson ve své práci dokládá, že důvodem pro označování původu výrobků ve 

středověku byla ekonomická potřeba výrobce upozornit spotřebitele na svůj výrobek 

nebo produkt odlišující se od konkurence. Tedy snaha udržet si dobré jméno svého 

zboží. V tomto období se spotřebitel zaměřoval především na trvanlivost výrobku, 

neboť prostý člověk ve středověku musel například za ošacení vynaložit 15 – 25 % 

svého ročního příjmu a musel tedy pečlivě volit, jaký výrobek zakoupí.2 Navíc se 

nedalo automaticky předpokládat, že se kupující domůžeme opravy nebo výměny 

vadného zboží a bylo tedy vhodné vyhnout se pokud možno nákupu nekvalitních 

výrobků neznámého původu. Nákup jakéhokoli výrobku ve starověku nebo středověku 

byl tak ovlivněn obavami o výhodné a bezpečné vynaložení prostředků. Tento fakt 

dokládají následující slova G. Morelliho: „Při směně či obchodu s vlnou nebo 

                                                           
1 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: 
Metropolitní univerzita Praha, 2006. ISBN 80-86855-10-4. str. 25. 
2 RICHARDSON, Gary. Brand Names Before The Industrial Revolution: NBER Working Paper No. 13930 
[online]. Cambridge: NBER, April 2008, [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 
<http://www.nber.org/papers/w13930>. str. 8 a násl. 
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francouzskými látkami … s důvěryhodnými osobami, které se těší dobré pověsti a cti, 

jejichž jméno něco znamená … Neuskutečňuj směnu či obchod, s níž nemáš zkušenost. 

Dělej jen to, na co stačí tvé schopnosti, a vyvaruj se jakýchkoli ostatních aktivit, jinak 

budeš podveden.“3  Ačkoliv se tento návod jeví stále aktuální, dnešní zákazník má na 

rozdíl od zákazníka středověkého výhodu spočívající v poměrně dobře propracované 

ochraně spotřebitele. I přesto, že ochrana spotřebitele i ekonomická situace obyvatel 

Evropy doznala od těchto dob značně pozitivních změn, práva na označení včetně 

označení původu plní stále významnou úlohu. Pokud bychom chtěli vystihnout důvod 

existence práv na označení, pak by výše uvedený citát byl jistě vhodným prostředkem. 

O zakotvení práva na označení se dochovaly zmínky i v dalších dobových 

pramenech. Středověcí vládci poskytovali výrobcům na svém území monopoly se 

stanovenými podmínkami ochrany. S postupným pokrokem v oblasti způsobů výroby a 

se vzrůstajícím obchodem dochází postupně také k častějšímu označování výrobků.4  

Richardson ve své zmiňované práci uvádí, že ve středověké Anglii prosluly cechy z 

některých měst kvalitou svého zboží. Cechy v té době byly zřizovány pro jednotlivá 

města a tak bylo možné přiřazovat názvy měst k druhu zboží a odlišit jej tak od zboží 

z jiné lokality. Například Bristol proslul výrobky z kůže, Gloucester ocelí a Hanley 

hliněnými produkty.5 Výjimečnost zboží nebyla představována pouze zručností 

místních řemeslníků, ale také postupy výroby a snahou po dosažení určité jakosti 

výrobku, které si jednotlivé cechy pro své zboží stanovovaly.6 Zájemci o koupi výrobku 

pak dávali přednost právě zboží z lokalit, v nichž působili cechy s vyhlášenou kvalitou 

výroby. Zde lze spatřovat také náznaky vzniku názvů, z nichž se posléze mohla 

vyvinout označení původu. Proslula-li určitá oblast kvalitní hlínou vhodnou pro 

hrnčířství, nebo rudou vhodnou pro kvalitní kovové nástroje, přistoupila také často 

                                                           
3 Převzato z RICHARDSON, Gary. Brand Names Before The Industrial Revolution: NBER Working Paper 
No. 13930 [online]. Cambridge: NBER, April 2008, [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 
<http://www.nber.org/papers/w13930>. str. 10. 
4 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: 
Metropolitní univerzita Praha, 2006. ISBN 80-86855-10-4. str. 24. 
5 RICHARDSON, Gary. Brand Names Before The Industrial Revolution: NBER Working Paper No. 13930 
[online]. Cambridge: NBER, April 2008, [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 
<http://www.nber.org/papers/w13930>. str. 21. 
6 RICHARDSON, Gary. Brand Names Before The Industrial Revolution: NBER Working Paper No. 13930 
[online]. Cambridge: NBER, April 2008, [cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 
<http://www.nber.org/papers/w13930>. str. 29. 
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zručnost místních řemeslníků a vzniklo označení zboží, které vstupovalo ve známost 

mezi spotřebiteli. 

Do přelomu 18. a 19. století nedošlo v oblasti ochrany práv na označení 

k zásadním změnám. S nástupem průmyslové revoluce, rychlejšími a levnějšími 

způsoby výroby a rozvojem nových technologií umožňující masovou výrobu a 

obchodování na dlouhé vzdálenosti, přichází také zájem původců technologií o jejich 

ochranu a o odlišení jejich produktů. Průmyslově vyspělá státy té doby tedy přistupují 

k systematické ochraně duševního vlastnictví včetně práv na označení. Snahou je 

poskytnout právní ochranu výrobcům a vynálezcům, aby neměli obavu z kopírovaní 

svých technických řešení v zemích do nichž směřují jejich výrobky. Tato snaha vyústila 

v uzavření Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 (dále 

„PUU“) a posléze i dalším úmluv chránících průmyslové vlastnictví. Velmi zajímavý je 

fakt, že PUU zakotvila také ochranu práv na označení včetně označení původu a dodnes 

tvoří základ ochrany průmyslových práv. 

Ve dvacátém století dochází k dalšímu rozvoji nových technologií, a proto je 

třeba přistupovat k modernizaci právní ochrany průmyslového vlastnictví. Roku 1994 je 

uzavřena Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dále „TRIPS“). 

Tato dohoda přejímá dosavadní systém právní ochrany práv duševního vlastnictví a 

modifikuje ho pro potřeby konce 20. století. Vrcholem je v oblasti označení původu / 

zeměpisného označení uzavření Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o 

jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958, revidované ve Stockholmu dne 14. 

července 1967, která byla do československého právního řádu zavedena vyhláškou 

ministra zahraničních věcí č. 67/1975. Zmíněným úmluvám se bude práce věnovat 

v kapitole 4. 

 

1.1.2 Ochrana duševního vlastnictví v Čechách a na Moravě 

Průmyslová práva a práva na označení požívala na dnešním území České 

republiky ochrany již před několika staletími. Například v průběhu vlády Marie Terezie 
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roku 1769 byl vydán patent o úředním pečetění chmele.7 K většímu rozmachu 

průmyslových práv dochází, jak bylo již dříve vysvětleno především na přelomu 19. a 

20. století. V zemích s velkým průmyslovým potenciálem přistupují panovníci nebo 

vlády k přijímání zákonů, které garantují ochranu práv na označení. Rakousko-Uhersko 

nezůstalo v tomto ohledu pozadu a roku 1859 přijímá císařský patent č. 230 z roku 1859 

o ochraně průmyslových známek. Ten se vztahoval i na České království.8 Zákon č. 45 

z roku 1865 přiznával již právo ochrany i zahraničním výrobcům.9 Jak je patrno 

z předchozích vět, průmyslová revoluce zanechala pozitivní stopy na právní úpravě práv 

na označení i na územích spadajícím pod vládu Habsburské monarchie. Lze usuzovat, 

že důvodem pro přijetí zmiňovaných právních předpisů byla podpora zahraničního 

obchodu a právní zajištění dodávek zboží od výrobců, kteří měli zájem importovat na 

území Rakouska-Uherska své zboží. V roce 1890 byl zřízen ústřední známkový 

rejstřík10 a tak vznikl moderní systém ochrany označení původu. 

Po pádu Habsburské monarchie se v Československu poměrně intenzivně rozvijí 

průmyslová výroba a současně i ochrana práv průmyslového vlastnictví. Byly převzaty 

rakouské právní předpisy a tím i v Rakousku-Uhersku zavedený způsob ochrany práv 

na označení, a to pomocí zákonů č. 469 a č. 471 z roku 1919 a č. 261 z roku 1921. 

V roce 1919 přistoupila Československá republika k PUU a roku 1921 také k Madridské 

úmluvě.11 20. prosince 1923 byl přijat zákon č. 5, o označení původu zboží. Obecná 

úprava označení původu výrobků byla v této době poměrně slabá a opírala se pouze o 

šest ustanovení zákona č. 111/1927 Sb. Tento zákon postrádal definici označení původu 

a byl prostředkem ochrany proti nekalosoutežnímu jednání. Možnost užití jeho 

ustanovení k ochraně označení původu byla tedy omezená.12 

                                                           
7 SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE ČESKÉ REPUBLIKY. Žatecký chmel: Chráněné označení původu. [online]. Žatec: 
Svaz pěstitelů chmele České republiky, © 2007 [cit. 2012-10-12]. Dostupné z: 
<http://www.zateckychmel.eu/index_cz.html>. 
8 POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. [online] Praha: Aplikované právo, roč. 
2003, č. 2. Dostupné z:  <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/9.pdf>. str. 37. 
9 JAKL, Ladislav a kol. Ochranné známky a označení původu. 2., dopl. vyd. Praha: Úřad průmyslového 
vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-017-6. str. 11. 
10 JAKL, Ladislav a kol. Ochranné známky a označení původu. 2., dopl. vyd. Praha: Úřad průmyslového 
vlastnictví, 2002. ISBN 80-7282-017-6. str. 11. 
11 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: 
Metropolitní univerzita Praha, 2006. ISBN 80-86855-10-4. str. 40. 
12 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 121. 
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I dnes je ochrana hospodářské soutěže v oblasti označení původu velmi 

významná a jak již bylo řečeno, je právě pro tento právní institut velmi důležitá.  

Počátkem 90. let dvacátého století došlo, ve snaze připravit české právo na vstup do 

Evropské unie, k postupné harmonizaci práva průmyslového vlastnictví s komunitárním 

právem. Ve dvacátém století dochází k posílení ochrany označení původu a to 

především přijímáním mezinárodních smluv, které vyžadují zápis označení původu u 

pověřených orgánů. Jádrem mezinárodněprávní ochrany je stále PUU. Ta stanovila 

principy, které zůstaly neměnné a udávají tak jednotnou strukturu dalších dokumentů. 

Díky PUU došlo k harmonizaci způsobů ochrany průmyslových práv mezi více než 170 

státy jak v legislativě, tak v rozhodovací praxi správních orgánů, neboť jejich národní 

právní předpisy jsou vystavěny na stejných principech, zakotvených v této úmluvě. 

Především mezinárodní úmluvy se širokou členskou základnou lze považovat za účinný 

způsob ochrany práv na označení. 

 

1.1.3 Označení původu před vstupem do EU 

V 70. letech dvacátého století byl v Československu přijat zákon, který 

poskytoval ochranu označení původu. Šlo o zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení 

původu výrobků. K tomuto zákonu byla jako prováděcí předpis přijata vyhláška Úřadu 

č. 160/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu výrobků. V období vlády 

Komunistické strany Československa, nebylo právo na označení příliš využívaným 

prostředkem ochrany práv. 13 Vzhledem k plánovanému hospodářství a relativnímu 

nedostatku dováženého zboží měl výrobce na území Československé republiky odbyt v 

podstatě zajištěn a nemusel se příliš snažit zviditelnit své zboží mezi domácími 

spotřebiteli. Také možnost, že by výrobci zboží v centrálně plánované ekonomice vedli 

mezi sebou spory o neoprávněné užívání označení původu, se nejeví příliš 

pravděpodobná. V tomto období byly také uzavřeny bilaterální smlouvy mezi 

Československou socialistickou republikou na jedné straně a Portugalskem, Švýcarskem 

a Rakouskem, na straně druhé. 

                                                           
13 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 1. vyd. Praha: 
Metropolitní univerzita Praha, 2006. ISBN 80-86855-10-4. str. 46. 
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Ochranu označení původu na národní úrovni upravuje v současnosti zákon č. 

452/2001 Sb., ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele (dále „ZOP“). Účinnosti nabyl 1. 

dubna 2002. Podle § 2 písmene a) ZOP je „označením původu název oblasti, určitého 

místa nebo země (dále jen „území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto 

území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány 

zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými 

faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném 

území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i 

tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného 

území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení“. V souvislosti 

s definicí označení původu je nutno zmínit, že zbožím se ve smyslu tohoto zákona myslí 

nejen movité věci bez ohledu na způsob jejich vzniku a stupeň zpracování, ale i služby. 

Současná právní úprava označení původu vychází z právní úpravy nařízení Rady (EHS) 

č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení 

původu zemědělských výrobků a potravin ve znění nařízení Rady (ES) č. 535/97 ze dne 

17. března 1997. Vzhledem k tomu, že Československo a Česká republika jako jeho 

právní nástupce je signatářem několika mnohostranných mezinárodních smluv, 

upravujících označení původu, reflektuje národní právní úprava kromě příslušné 

evropské legislativy také tyto mezinárodní smlouvy. Podrobněji se jimi práce zabývá 

v kapitole 4.  

Na rozdíl od dřívější právní úpravy, zákona č. 159/1973, zavádí současná právní 

úprava, jak je patrno ze samotného názvu zákona, ještě druhý způsob ochrany a to 

pomocí zeměpisného označení. Nutnost zavést tento způsob ochrany práv na označení 

v souvislosti s harmonizací českého a komunitárního práva byla jedním z důvodů pro 

přijetí nového zákona před vstupem České republiky do Evropské unie. Vztah mezi 

těmito instituty bude vysvětlen v podkapitole 1.5. Současný zákon, jak již bylo 

uvedeno, neposkytuje ochranu pouze zboží, ale i službám. Dříve podle § 1 odst. 2 

zákona č. 159/1973 Sb. byla ochrana poskytována pouze řemeslným, průmyslovým, 

přírodním a zemědělským výrobkům, ale službám ne. 

Podle důvodové zprávy k ZOP byl tento zákon koncipován se záměrem 

harmonizovat české právo v této oblasti s právem komunitárním, konkrétně „aby byl 
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slučitelný s nařízením Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně 

zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin“.14 Toto 

nařízení bylo sice již zrušeno, principy ochrany označení původu, zůstaly ovšem 

zachovány i v současné době účinném nařízení. Od předchozí národní právní úpravy se 

liší nová také v tom, že nevyžaduje všeobecnou známost označení zboží. Nově tak není 

třeba, aby název výrobky či služby byl mezi veřejností rozšířený. K tomuto kroku bylo 

přikročeno v rámci harmonizace českého práva s právem komunitárním, které tuto 

podmínku neobsahuje.15 

 

1.2 Označení původu v systému práv duševního vlastnictví 

Označení původu je součástí systému práv průmyslového vlastnictví, která se 

řadí spolu s autorským právem a právy souvisejícími s právem autorským pod práva 

duševního vlastnictví. Výčet druhů duševního vlastnictví je obsažen v Úmluvě o zřízení 

organizace duševního vlastnictví z roku 1967 (dále „WIPO“). Výčet průmyslových práv 

lze pak nalézt v PUU z roku 1883.  

Skupinu práv průmyslového vlastnictví lze dělit na dvě podskupiny. První 

podskupina zahrnuje práva k výsledkům průmyslověprávní duševní činnosti. Těmi jsou 

právo k vynálezu, průmyslovému vzoru a zlepšovacímu návrhu. Druhá podskupina je 

tvořena právy, která se vztahují k označování výrobků. Těmito právy jsou právo 

k obchodnímu jménu, k ochranné známce, na označení původu výrobku a zeměpisné 

označení16. Průmyslová práva jsou kategorií práv, která zaručují svému vlastníku 

výhodu při prodeji produktů. Jejich ochranou má docházet k podpoře kreativity a 

inovace. Zaručují exkluzivitu a jejich prostřednictvím jsou výrobky vlastníků 

průmyslových práv odlišeny od ostatních podobných výrobků. Pro zákazníka jsou 

takové výrobky z pravidla atraktivní, neboť jsou jim objektivním způsobem přiznávány 
                                                           
14 Česko. Vládní návrh zákona o ochraně onačení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o 
ochraně spotřebitele s důvodovou zprávou (zákon č. 452/2001 Sb.). Dostupný také z: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28839>. bod II. 
 
15 HORÁČEK, Roman; ČADA, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. 
BECK, 2005. ISBN 80-7179-879-7. str. 236. 
16 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 7 a také VANDĚLÍKOVÁ, Jana; SMEJKAL, 
Vladimír. Práva na označení [online]. Praha: Právní Rádce, 2000-4-1. Dostupné z: 
<http://pravniradce.ihned.cz/c4-10066260-12219570-F00000_detail-prava-na-oznaceni>. 
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jisté výlučné vlastnosti a přispívají k zákazníkově orientaci mezi výrobky stejného 

druhu.  

Autorská práva a práva k průmyslovému vlastnictví se liší způsobem vzniku. U 

práv k průmyslového vlastnictví je nutné podání žádosti o zápis práva u příslušného 

úřadu a zpravidla také zaplacení správního poplatku. Je tedy nutná registrace, zatímco 

autorské dílo je chráněno spontánně. Průmyslovým právům je poskytována zpravidla 

ochrana jen na území, na kterém má úřad, u něhož byla práva registrována působnost. 

Autorská práva naproti tomu nejsou omezena tímto principem teritoriality. Autorské 

dílo je tak na rozdíl od předmětu průmyslového práva chráněno všude bez nutnosti 

podávání jednotlivých žádostí o poskytnutí ochrany v jednotlivých státech. 

Průmyslové právo lze zpravidla převést pomocí licenční smlouvy. V případě 

označení původu výrobku je ovšem třeba brát zřetel na fakt, že označení se váže k určité 

lokalitě a ne osobě a navíc bývá běžně užíváno více uživateli. Uživatel označení původu 

výrobku tak nemá možnost zcela dle svého uvážení právo na označení převádět na třetí 

osoby.17 Tento fakt je zakotven v § 8 odstavcích 3 a 4 v současnosti účinného ZOP. Ve 

jmenovaných ustanoveních je zakázáno poskytovat licenci na zapsané označení původu 

a dávat jej do zástavy. Jak bylo uvedeno výše, tyto zákazy plynou již z povahy označení 

původu. Navíc zákaz poskytování licencí byl zmíněn již v předchozí právní úpravě. 

V případě označení původu dochází tedy k převodu označení z jedné osoby na druhou 

pouze v zásadních situacích týkajících se existence oprávněného uživatele označení 

původu. Jakl uvádí jako příklad slučování, privatizaci, prodej a rozdělování podniků.18  

Jakl zmiňuje jako prvek, který je pro práva na označení a tedy i označení původu 

typický jejich silný soutěžní charakter.19 Vzhledem k tomu, že převod práva na užívání 

práva na označení je silně omezen a je v podstatě vyloučena možnost za úplatu převést 

na jiný subjekt toto právo, lze dovodit, že označení původu především chrání 

spotřebitele a výrobce před zbožím, které nese neoprávněně název vyvolávající záměnu 

s označením původu, ale na rozdíl od ochranné známky, není statkem, se kterým by 

jeho uživatel mohl obchodovat, případně jej zcizit. 

                                                           
17 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 165. 
18 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2. přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3. str. 164. 
19 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 10. 
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Navíc práva k průmyslovému vlastnictví jsou práva absolutní. Právu jejich 

držitelů tedy odpovídá povinnost všech ostatních tato práva nerušit. Tato práva vznikla 

na základě zvláštních právních předpisů. V případě označení původu na základě zákona 

o označení původu a zeměpisných označení.20 

Lze tedy shrnout, že označení původu a potažmo také zeměpisné označení je 

součástí průmyslových práv. Zároveň ovšem díky blízkému vztahu s územím, ze 

kterého pochází, se od ostatních průmyslových práv a práv na označení odlišuje. Tato 

odlišnost tkví především v nemožnosti oprávněného uživatele označení původu nakládat 

dle libosti s označením a v možnosti širokého okruhu subjektů užívat konkrétní 

označení původu. 

 

1.3 Způsob tvorby označení původu 

Označení původu je typicky tvořeno dvěma slovy. Jedním z nich je ve většině 

případů název oblasti, ze které zboží nebo služba pochází. Druhým je zpravidla samotné 

druhové označení výrobku.21 Na tomto místě je vhodné uvést, že zboží, jež je 

označením původu chráněno, může být jakákoliv movitá věc a již zmíněné služby. Tedy 

může jít jak o věci organického původu například zemědělské produkty, potraviny, 

alkohol, tak o věci anorganické jako je sklo, horniny a další movité věci. ZOP v § 2 

písmeno c) k tomuto uvádí, že za zboží jsou považovány služby a věci movité, vzniklé 

těžbou i výrobou v jakémkoliv stupni zpracování. V některých případech je označení 

původu tvořeno jen zeměpisným názvem nebo zeměpisným názvem spolu s fantazijním 

označením. Důvodem pro spojení názvu určité zeměpisné lokality s konkrétním 

výrobkem nebo službou bývá dlouhotrvající tradice výroby nebo poskytování určitého 

druhu služby v určité zeměpisné oblasti, zručnost či proslulá pracovitost místních 

obyvatel.22 Zde je vhodné zdůraznit, že pomocí označení původu bývá chráněno 

především zboží. Služby jsou chráněny jen v některých státech. Například 

                                                           
20 POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. [online] Praha: Aplikované právo, roč. 
2003, č. 2. Dostupné z:  <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/9.pdf>. str. 33 – 34. 
21 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 119 – 120. 
22 VANDĚLÍKOVÁ, Jana; SMEJKAL, Vladimír. Práva na označení [online]. Praha: Právní Rádce, 2000-4-1. 
Dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10066260-12219570-F00000_detail-prava-na-oznaceni>. 
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v Chorvatsku, Singapuru a na Jamajce.23 Výše vyjmenované důvody vzniku označení 

původu je možné připisovat působení lidských zdrojů v konkrétní oblasti. 

Označení původu výrobků v případech, kdy je jejich proslulost ovlivněna 

především lidskými zdroji, znějí následovně: České sklo, Jablonecká bižuterie nebo 

Český křišťál.24 Z názvů těchto produktů je patrno, že jde o zboží, které by bez lidského 

přičinění nevzniklo. Bylo zapotřebí vyzkoušet různé výrobní postupy, aby vzniklo sklo, 

křišťál, či bižuterie. V přírodě tyto výrobky nelze volně nalézt, protože jsou výsledkem 

tvořivé činnosti člověka. 

Jako činitelé, kteří pozitivně ovlivňují poptávku po určitém výrobku, mohou 

sloužit podle definic také přírodní podmínky. Jde zejména o úrodnost půdy, její skladbu, 

nadmořskou výšku výhodnou pro pěstování konkrétních plodin, srážkovitost atd. 

Z označení původu vzniklých především vlivem působení přírodních činitelů lze uvést 

Žatecký chmel nebo Švédskou žulu.25 Produkty nesoucí tyto názvy jsou v přírodě 

k dispozici bez nutnosti lidského zásahu. 

V některých případech dochází ke kombinaci obou způsobů vzniku označení 

tedy, jak zdůraznění lidského potenciálu, tak přírodních podmínek a vznikají označení 

původu znějící Znojemské okurky či Plzeňské pivo.26 Suroviny, ze kterých je toto zboží 

vyráběno, by mohly pravděpodobně existovat ve volné přírodě bez lidského přičinění, 

ovšem bylo potřeba zvolit vhodné přísady a výrobní postupy, aby mohl vzniknout 

produkt svou kvalitou odlišný od ostatních výrobků svého druhu.  

Existují také označení původu potravin a zemědělských výrobků, která nejsou 

tvořena zeměpisným názvem. Mezi taková označení patří například Bud, označující 

českobudějovické pivo z pivovaru Budějovický Budvar, n.p. 

 

                                                           
23 O’CONNOR AND COMPANY. Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later… A roadmap for EU GI 
holders to get protection in other WTO Members [online]. Brusel: EC, ca. 2007 [cit. 13.7.2012]. Dostupné 
z: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf>. str. 1. 
24 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 119. 
25 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 119. 
26 LOCHMANOVÁ, Ludmila: Práva na označení: obchodní jméno, ochranné známky, označení původu 
výrobku. 1. vyd. Praha: ORAC, 1997. ISBN 80-901938-3-8. str. 119. 
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1.4 Výluky ze zápisu 

Vzhledem k tomu, že výše byl popsán vznik názvu zboží, které lze následně 

chránit pomocí označení původu, jeví se vhodné, uvést na tomto místě důvody pro 

nezpůsobilost zápisu jako označení původu. Důvody nezpůsobilosti k zápisu vycházení 

ze znění ZOP. Důvody proč nelze určitý název zapsat, jako označení původu jsou navíc 

vzhledem k tomu, že Česká republika a další členské země Evropské unie jsou stranami 

PUU z roku 1883 a také dohody TRIPS z roku 1994, velmi podobně formulovány na 

národní, evropské i mezinárodní úrovni. 

Právní úprava označení původu si klade za cíl odlišit zboží, které může být ve 

spotřebitelem očekávané kvalitě produkováno jen v určité oblasti, od podobného zboží, 

které z této oblasti nepochází. Údaj o místě výroby nelze ztotožňovat s označením 

původu. Použití takového údaje je chráněno pouze předpisy o nekalé soutěži z důvodu 

ochrany spotřebitele, ale není zapisováno do rejstříku označení původu.27 

§ 4 ZOP vyjmenovává výluky ze zápisu. Druhový neboli generický název zboží 

není podle § 4 odstavce 3 ZOP způsobilý k zápisu jako označení původu a zeměpisné 

označení. Z výrobků jde například o pařížskou šlehačku, španělské ptáčky, kolínskou 

vodu nebo vídeňské párky28, tedy výrobky, jejichž názvy evokují spíše než název 

zeměpisné oblasti druh zboží a které jsou běžně produkovány mimo lokality, jejichž 

názvy nesou. Žádost o zápis označení původu, která obsahuje druhové označení, bude 

neúspěšná. Zápisem by došlo k poškození ostatních výrobců, kteří neprodukují své 

výrobky v určité oblasti, pro kterou byla přihláška podána, ale přitom jsou jejich 

výrobky na trhu pod tímto názvem běžně prodávány a spotřebitel si pod jejich názvy 

nevybaví konkrétní území, ale především druh zboží. Druhové označení tak může užívat 

každý, limitací jeho užívání jen na určité subjekty by došlo k přílišnému omezení 

hospodářské soutěže a poškození výrobců, kteří tento název již běžně pro své zboží 

používají. Definice druhového názvu zboží je obsažena mimo jiné v čl. 3 nařízení Rady 

(ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení 

původu zemědělských produktů a potravin. Tento článek stanoví, že „Pro účely tohoto 

                                                           
27 VANDĚLÍKOVÁ, Jana; SMEJKAL, Vladimír. Práva na označení [online]. Praha: Právní Rádce, 2000-4-1. 
Dostupné z: <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10066260-12219570-F00000_detail-prava-na-oznaceni>. 
28 Zákon č. 452/2001 Sb. definuje v § 2 písmeno d) obecný název druhu zboží jako „označení, které se 
stalo pro takovéto zboží běžným názvem, přestože se vztahuje k území, kde bylo toto zboží původně 
vyrobeno nebo uvedeno na trh.“ 
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nařízení se „názvem, který zdruhověl“ rozumí název zemědělského produktu nebo 

potraviny, který, přestože se váže k místu nebo regionu, kde byly tento produkt nebo 

potravina původně vyprodukovány nebo uvedeny na trh, se stal ve Společenství běžným 

názvem zemědělského produktu nebo potraviny.“ Toto nařízení bylo zrušeno a 

nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 

listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (dále „NOP“), 

které upravuje problematiku obdobně v článku 6. 

Podle § 4 odstavec 1 ZOP označení, které pravdivě označuje území, z něhož 

zboží pochází, ale je přesto způsobilé vyvolat klamavou představu, že zboží pochází z 

jiného území, také není způsobilé k zápisu jako označení původu29. Jde tedy o tzv. 

homonymní názvy. Jako příklad lze uvést shodné názvy některých měst. Zde půjde 

především o názvy menších měst a vesnic, shodných s názvy měst velkých. Jako příklad 

lze uvést podobnost nebo shodu názvů měst Český Krumlov a Moravský Krumlov 

anebo České Budějovice a Moravské Budějovice. Případné označení původu 

„Budějovické pivo“ pro pivo, vařené v Moravských Budějovicích, by mohlo vést 

spotřebitele k nesprávnému úsudku ohledně původu takového piva. Toto pravidlo 

ovšem neplatí pro vína a to v případě, že uživatel stejně znějícího označení zajistí, aby 

nedocházelo k milnému zaměňování vín spotřebiteli. Pokud žadatelem o zápis do 

rejstříku pro víno zajistí, aby označení původu bylo užíváno tak, aby nedošlo k záměně 

s dříve zapsaným označením zboží, je možné zapsat do rejstříku více označení původu 

se shodným názvem místa.30 

Označení, jehož znění by mohlo vést k nesprávným domněnkám o původu 

zboží, nemůže být zapsáno. Takovým označením může být označení, jehož název je 

totožný s označením původu, zeměpisným označením, všeobecně známou známkou 

nebo zapsanou ochrannou známkou, označení shodné s názvem odrůdy rostlin a 

plemene zvířat31. 

 

                                                           
29 § 4 odstavec 1 ZOP a také čl. 6 NOP. 
30 § 4 odstavec 2 ZOP. 
31 § 4 odstavec 4 ZOP.  
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1.5 Vztah zeměpisného označení a označení původu a údaje o původu 

Právní instituty zmiňované v nadpisu této podkapitoly, jsou užity v textu PUU 

z roku 1883, o které pojednává kapitola 4 práce. V roce 2002 bylo do českého práva 

zavedeno zeměpisné označení pod vlivem komunitárního práva a dohody TRIPS. 

Zatímco označení původu bylo již řadu let v národním právu zakotveno, zeměpisné 

označení se stalo součástí národního práva až s přijetím ZOP s účinností od 1. dubna 

2002. Institut zeměpisného označení byl v komunitárním právu i mezinárodních 

úmluvách užíván již delší dobu a jeho definici lze nalézt například v článku 22 odstavec 

1 TRIPS z roku 1994. ZOP v § 2 písmeno b) definuje zeměpisné označení jako „název 

území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má 

určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému 

původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve 

vymezeném území“. Podle § 2 písmene a) ZOP je „označením původu název oblasti, 

určitého místa nebo země (dále jen „území") používaný k označení zboží pocházejícího 

z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně 

dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými 

faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném 

území.“ Zeměpisné označení je stejně jako označení původu součástí práv na označení. 

Na rozdíl od označení původu ovšem postačí, pokud lze vlastnosti zboží vymezené 

zeměpisné oblasti přičíst. Charakteristické vlastnosti zboží na rozdíl od úpravy označení 

původu, tak nemusí být přímo dány výlučností území, na kterém dochází k výrobě 

zboží. Dalším rozdílem je fakt, že v případě zeměpisného označení postačí, pokud jen 

jedna z fází vzniku zboží, tedy výroba, zpracování nebo příprava uskutečněna ve 

vymezené lokalitě. V případě označení původu je třeba, aby v dané lokalitě proběhli 

všechny tři zmiňované fáze vzniku zboží. 

Ochrana pomocí zeměpisného označení je tedy pro výrobce snáze dosažitelná. 

Nepřináší ovšem slabší prostředky právní ochrany a může být pro některé zboží, 

vzhledem k své definici z této dvojice práv na označení jediným možným řešením. 

Označení původu je vlastně druhem zeměpisného označení, který splňuje poněkud 

přísnější kritéria v oblasti vzniku zboží. Tomu nasvědčuje také znění TRIPS. Dohoda 

nezmiňuje označení původu, ale pouze zeměpisná označení. Fakt blízkosti zeměpisných 

označení a označení původu ilustruje i výrok Adargelia Garrido de la Grana který řekl: 
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„Jak víte, před více než sto lety byly ve snaze chránit zeměpisné názvy vyvinuty tři 

koncepty, z nichž jeden zahrnuje všechny zeměpisné názvy a jeden je velmi specifický: 

údaj o původu, zeměpisné označení a označení původu. Mohu tedy říci, že všechna 

označení původu jsou zeměpisnými označeními, a že všechna zeměpisná označení jsou 

údaji o původu.“32 Oba instituty dosahují stejné síly právní ochrany a jejich zápis 

probíhá obdobným způsobem. Navíc je pro ně veden Úřadem průmyslového vlastnictví 

stejný rejstřík. 

Údaj o původu je institut, který je spotřebitelům dobře známý a bývá většinou 

tvořen anglickým výrazem „made in“ a anglickým výrazem pro zemi původu. Jak je 

z výše řečeného patrné, označení původu tím pádem, jako právo na označení, které 

klade na výrobce více požadavků než zeměpisné označení, lze pod zeměpisná označení 

podřadit. Údaj o původu je pak ještě širší než zeměpisné označení, neboť za místo 

původu označuje celý státní útvar bez vymezení konkrétní oblasti, odlišující se svými 

specifickými charakteristikami od ostatních oblastí tvořících daný stát. 

  

2. Ochrana označení původu v českém právu 

 

2.1. Zápis 

Ochrana označení původu vzniká stejně jako u dalších druhů průmyslových práv 

zápisem neboli registrací a nikoliv spontánně jako u autorského práva. Zápis v České 

republice provádí Úřad průmyslového vlastnictví, který vede rejstřík označení původu a 

zeměpisných označení. Existence úřadu pro průmyslové vlastnictví v České republice, 

který vede rejstřík označení původu, vyplývá ze závaznosti PUU, která bude popsána 

v kapitole 4. Úřad je na základě § 1 zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu 

                                                           
32 DE LA GRANA, Adargelio. Geographical Indications And Trademarks: Combined Efforts For A Stronger 
Product Identity The Experience Of Cuban Cigar Trademarks And Geographical Indications. In 
International Symposium On Geographical Indications [online]. Beijing: WIPO a SAIC, June 26 to 28, 2007 
[cit. 2012-4-2]. Dostupné z: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CFgQFjAB&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fgeoind%2Fen%2Fwipo_geo_bei_07%2Fwipo_geo_
bei_07_www_81776.doc&ei=6ubyT8XHD-fP4QTaprjpCQ&usg=AFQjCNEw8j1IPaGF9-
7eEtBPhdXzg9C6qg&sig2=RGZYghh7wAq73HZzLcnhFg>. str. 2. 
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průmyslového vlastnictví ústředním správním orgánem zabývajícím se ochranou 

průmyslového vlastnictví v České republice. Jeho sídlem je Praha a jeho předsedu 

jmenuje vláda. Internetové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví obsahují mimo 

stručného popisu jednotlivých průmyslových práv a dalších informací také formuláře 

potřebné pro podání žádosti o zápis označení původu. Pokud žadatel disponuje 

elektronickým podpisem nebo kvalifikovaným certifikátem, může využít aplikaci, která 

slouží pro komunikaci s Úřadem. Žádost o zápis označení původu lze také podat na 

klasickém tištěném formuláři a doručit na adresu Úřadu. Na stránkách Úřadu lze najít 

formulář žádosti o zápis označení původu na národní i mezinárodní úrovni včetně 

žádosti o zápis chráněného označení původu do rejstříku Evropské unie, tak jak to plyne 

ze závazků České republiky. 

Vyplněný formulář žádosti o národní zápis označení původu musí obsahovat 

základní identifikační údaje týkající se žadatele či žadatelů včetně informace, zda jde o 

právnickou nebo fyzickou osobu či osoby, informaci zda žadatel požaduje zapsání 

označení původu nebo zeměpisného označení, údaj o provozovně žadatele, informace o 

případném zástupci žadatele, a údaje o označení původu. Těmito údaji jsou především 

znění označení, zeměpisné vymezení území původu, výčet druhů zboží, které bude 

označení chránit, popis vlastností a případně kvalitativních znaků zboží. K žádosti se 

připojí potřebné přílohy a případně kolky, pokud si žadatel přeje uhradit správní 

poplatek tímto způsobem. Správní poplatek za podání národní přihlášky označení 

původu je v současnosti 4 000 Kč a lze jej uhradit kromě vylepení kolků na formulář 

také hotově, převodem na účet Úřadu a složenkou. Další informace o výši poplatků lze 

získat na internetových stránkách Úřadu v sekci Poplatky.33 Podání žádosti pak 

představuje právní úkon, jímž se zahajuje správní řízení o zápisu označení původu. 

Úřad provede průzkum přihlášky. Pokud zjistí formální chyby, poskytne 

přihlašovateli lhůtu k jejich nápravě. V případě, že zjistí, že navrhované označení 

nesplňuje nějakou z podmínek stanovených zákonem, žádost zamítne. Žadatel má 

možnost podat proti zamítavému rozhodnutí rozklad. Rozklad podaný včas má 

odkladný účinek. Postup při rozkladu, stejně jako ostatní postupy Úřadu s některými 

výjimkami, upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V tomto případě je podstatný 

                                                           
33 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Poplatky [online]. Praha: ÚPV, poslední aktualizace 2011-7-26 
[cit. 2012-10-13]. Dostupné z: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/oznaceni-puvodu-zemepisna-
oznaceni/poplatky.html>. 
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především § 152. Rozklad je potřeba podat do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí 

Úřadu a rozhoduje v něm předseda Úřadu. Další možností je podat po odstranění 

zjištěných vad novou žádost. 

Zápis označení původu se provádí do rejstříku vedeného Úřadem. § 15 stanoví 

informace, které se do rejstříku ohledně označení původu zapíší taxativně. Jsou jimi 

číslo a datum zápisu, znění označení původu, datum podání žádosti, kvůli účinkům 

zapsaného označení, zeměpisné vymezení lokality, v níž dochází ke vzniku výrobku, 

identifikační údaje týkající se žadatele, adresa provozovny, zboží, které je označením 

chráněno včetně jeho charakteristiky a specifikace, je-li to na základě zákona třeba a 

případně také údaj o zrušení zápisu. Rejstřík je doplněn Věstníkem, který vede také 

Úřad a v němž jsou zveřejňovány informace, týkající se označení původu. 

 

2.1.1 Osoby oprávněné podat žádost o zápis 

Oprávnění podat žádost o zápis svědčí, jak již bylo uvedeno jak právnickým tak 

fyzickým osobám, jednotlivcům i více výrobcům a zpracovatelům vytvářejících 

sdružení. Dané osoby musí být dle § 5 zákona výrobci nebo zpracovateli zboží. 

Jednotlivci smí podat žádost jen v případě, že jsou jediným výrobcem nebo 

zpracovatelem daného zboží. Praxe ukazuje, že i tato možnost je využívána. Lze zmínit 

například označení původu Pohořelický kapr nebo Všestarská cibule, jejichž přihlášky 

byly podány každá jednou právnickou osobou. V tomto případě jde sice o chráněná 

označení původu, tedy o ochranu poskytovanou na národní úrovni, ale podmínky pro 

přihlašovatele jsou v tomto ohledu totožné. Na základě požadavků komunitárního práva 

a mezinárodních úmluv je poskytována stejná možnost žádat o zápis označení původu 

občanům České republiky i cizincům. Dřívější úprava nevylučovala ani žádost o 

povolení užívání již zapsaného označení původu pro nové uživatele. Tato možnost se 

jeví důležitou součástí ochrany označení původu. Díky možnosti poskytnutí ochrany i 

výrobcům vzniknuvším po podání žádosti, totiž není okruh osob, které smí označení 

původu používat, limitován jen na osoby, které podaly přihlášku jako první. 

Hospodářská soutěž mezi žadateli o zápis označení původu tedy není limitována 

nutností, podat žádost o zápis jako první. Tento fakt přináší výhody především 

spotřebiteli, který má možnost volit mezi produkty více výrobců nebo zpracovatelů 
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srovnatelných charakteristik, kteří pravděpodobně budou muset usilovat o spotřebitele 

za pomoci prodejní ceny zboží. Jde o výrazný rozdíl oproti ochranným známkám, jako 

dalšího z práv na označení, které zcela logicky mohou náležet jen jedné osobě. 

V takovém případě nemá spotřebitel, který má dobrou zkušenost s výrobním postupem 

a surovinami vlastníka ochranné známky ovšem mnoho šancí najít vhodný substitut. 

Počet uživatelů není v případě označení původu zákonem omezen. Důvodová zpráva 

k v současnosti účinnému zákonu k § 5 uvádí, že dřívější právní úprava, která 

nepožadovala, aby žádost podávalo sdružení výrobců, způsobovala problémy 

v případech žádostí o mezinárodní zápis. Jak dále uvádí důvodová zpráva, pokud 

požádal o přiznání již zapsaného označení původu nový výrobce, měly příslušné 

zahraniční orgány znovu možnost posuzovat žádost o označení původu a případně 

tomuto označení odepřít ochranu. Z tohoto důvodu v současnosti účinný zákon 

preferuje podávání přihlášky sdružením výrobců, k němuž postačí novému výrobci 

pouze přistoupit. Evropská úprava také dává přednost zápisu sdružení před zápisem 

jednotlivých uživatelů. Navíc podle § 8 odstavce 2) ZOP není třeba, aby výrobce nebo 

zpracovatel, který nepodal žádost o zápis, ale zboží splňující podmínky produkuje, do 

sdružení vstoupil. Takový producent může označení původu využívat bez nutnosti 

zápisu. Možnost užívání již zapsaného označení původu dalšími výrobci tak zůstala 

zachována. 

Ochrana je vzhledem k registračnímu principu poskytována uživatelům od data 

zápisu označení do rejstříku vedeného Úřadem. Zápis působí ode dne doručení žádosti o 

zápis označení původu Úřadu.34 Trvání ochrany práva na označení původu a zeměpisná 

označení není časově omezeno. To je další podstatný rozdíl oproti ostatním 

průmyslovým právům, který je dán tím, že počet výrobců není limitován a nedochází 

tak k omezování ekonomických aktivit jiných výrobců ze stejné oblasti. Vzhledem 

k tomu, že označením původu nelze disponovat jako se zbožím a také kvůli samotné 

povaze práv na označení, nedochází udělením ochrany na neomezenou dobu k omezení 

technického pokroku nebo k ohrožení práv jiných osob a zároveň nedojde ke 

zdruhovění označení. Lze usuzovat, že není nutné, aby lhůta, po kterou je ochrana 

poskytována, byla nějak omezena a naopak je pro existenci označení původu zásadní, 

                                                           
34 JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví. 2. přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. ISBN 978-80-86855-65-3. str. 124. 
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aby bylo výrobci využíváno a nebyly jim v tomto užívání kladeny přílišné překážky. 

Dalším důvodem pro neomezenou dobu ochrany označení původu může být jejich 

spjatost s konkrétním zeměpisným územím a zájmem států na exportním úspěchu jejich 

výrobců, který je v některých případech označením původu posílen. Jednou z funkcí, 

kterou označení původu plní je také zachování názvů a výrobních postupů tradičních 

specialit a rozmanitosti zboží a v případě, že by byly kladeny přílišné nároky na jejich 

výrobce, mohlo by dojít k zániku jejich používání. 

 

2.1.2 Specifikace 

V souladu s právem Evropské unie dohlíží na dodržování předepsaných 

charakteristik zemědělských výrobků a potravin, tzv. specifikace, státní orgány. 

Specifikaci nemají tedy služby a zboží, které není potravinou a zemědělským 

výrobkem. V souvislosti se zavedením zboží, které musí splňovat podmínky stanovené 

ve specifikaci, byla přijata vyhláška 243/2002 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se 

provádí ZOP. Vyhláška ve svých přílohách obsahuje seznam zboží, tedy zemědělských 

výrobků potravin, určeného pro konzumaci lidmi a seznam zboží neurčeného ke 

konzumaci lidmi s tím, že k zápisu označení původu pro takto označené zboží je třeba 

předložit specifikaci. 

Specifikace dle § 6 zákona obsahuje název výrobku, popis výrobku a jeho 

základních surovin a vlastností, vymezení území, ze kterého zboží pochází, údaje 

osvědčující původ zboží z vymezené oblasti, popis získání výrobku a údaje potvrzující 

vztah mezi kvalitou výrobku, jeho vlastnostmi a původem z vymezené oblasti. V České 

republice je pověřeným orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jejíž 

pravomoci v této oblasti jsou upraveny samostatným zákonem. Dalšími orgány jsou 

Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Tyto orgány 

jsou oprávněny dohlížet na dodržování specifikace při výrobě zmiňovaných produktů 

chráněných označením původu. V případě, že nápravná opatření, která uloží výrobcům 

nedodržujícím specifikaci, nepovedou k nápravě, je Úřad oprávněn zrušit zapsané 

označení původu na základě § 11 odstavec 1 písmeno c) ZOP.  

V hlavě VII zákona je upraven způsob postupu Úřadu průmyslového vlastnictví 

a práva a povinnosti přihlašovatelů označení původu podle předpisů Evropské unie, tzv. 
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chráněného označení původu. Mimo jiné jsou v této části zákona stanoveny povinnosti 

ministerstva zemědělství při komunikaci s příslušnými orgány Evropské unie ohledně 

navrhovaného chráněného označení původu a způsob podávání námitek proti zápisu 

chráněného označení původu. Ochraně, kterou Evropská unie poskytuje označení 

původu, se bude práce věnovat blíže v kapitole 3. 

  

2.1.3 Způsoby ochrany zapsaného označení původu 

Označení původu, které je zapsáno v rejstříku, je chráněno podle § 23 ZOP proti 

všem způsobům přímého a nepřímého použití označení v případech výrobků a služeb, 

které nejsou daným označením dle zápisu chráněny. Ochrana se poskytuje také proti 

napodobování názvu a to i v případě, že je u názvu připojeno slovo nebo slovní spojení, 

které uživatele upozorňuje, že nejde přímo o zboží chráněné označením původu, ale 

pouze o zboží vyrobené obdobným způsobem apod. Zákon v § 23 odstavec 1 písmeno 

b) přistoupil k demonstrativnímu výčtu možných součástí napodobovaného označení, 

která mají být považována za nedovolená.     

 V písmenech c) a d) je pak přistoupeno k zákazu všech způsobů nepravdivého 

využití zapsaného označení původu u zboží, které není zapsaným označením původu 

chráněno. Podle zákona lze jako označení původu chránit také název, který obsahuje 

druhové označení zboží. Takto zapsané označení se nemůže stát druhovým. 

 § 24 dává možnost ochrany proti neoprávněnému užívání označení. Každý se 

smí u soudu domáhat zákazu používání označení původu u zboží, které nesplňuje 

podmínky pro jeho používání. Dále má každá fyzická i právnická osoba možnost obrátit 

se na soud se žádostí o stažení z trhu takového zboží, které porušuje nebo ohrožuje 

práva plynoucí ze zapsaného označení původu. Osoba, která je oprávněným uživatelem 

označení původu má právo na informaci o původu zboží, které je dodáváno na trh pod 

stejným označením. Oprávněný uživatel se také může domáhat zničení zboží, které by 

mohlo ohrozit nebo ohrožuje práva uživatelů zapsaného označení původu. V případě, že 

byla neoprávněným užitím označení původu způsobena škoda, má ten komu vznikla, 

možnost obrátit se na soud se žádostí na její náhradu.35 

                                                           
35 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 147. 
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Některá práva uživatelů označení původu stanoví zákon č. 191/1999 Sb., ze dne 

29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 

porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů. 

Tento zákon stanoví podmínky pro postup a oprávnění celních úřadů v případech, kdy 

se nachází na území České republiky zboží porušující práva duševního vlastnictví. 

V případě neoprávněného užití označení původu na zboží má oprávněný uživatel 

označení právo podat žádost určenému celnímu orgánu o provedení opatření. Zboží 

porušující práva z duševního vlastnictví může být například zadrženo nebo zničeno. 

Uživatel nebo vlastník práva má dále právo na informace týkající se takového zboží, 

především požadovat informace o jménu či názvu a adrese jeho dovozce, vlastníka, 

deklaranta atd. Tento zákon navíc stanoví přestupky a správní delikty osob, které svým 

chováním porušují práva vlastníků a oprávněných uživatelů práv duševního vlastnictví.  

K ochraně označení původu lze využít také ustanovení o nekalé soutěži zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uživatelům je tak dána možnost využití 

soukromoprávní i veřejnoprávní ochrany označení původu. 

§ 11 odstavec 1 ZOP uvádí důvody zrušení zápisu označení původu. Ke zrušení 

zápisu přistoupí Úřad, pokud zjistí, že zapsané označení nevyhovuje podmínkám, které 

stanovuje zákon. Pokud odpadly podmínky stanovené pro zápis označení původu a také 

v případě, že zboží, které musí splňovat podmínky stanovené specifikací, tyto podmínky 

nesplňuje ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. 

 

2.1.4 Osoby oprávněné užívat označení původu 

Vrchní soud v Praze se zabýval v rozsudku sp. zn. 3 Cmo 201/200836 sporem, 

který se týkal označení původu „Karlovarská sůl“ a dalších dvou označení původu 

označujících vřídelní sůl z Karlových Varů. Žalobce je uživatelem zmiňovaných 

označení původu a žalovaný je vlastníkem ochranné známky ve znění „Sůl 

z Karlovarského vřídla“. Žalobce se rozhodl prokázat, že výrobky žalovaného jsou 

neoprávněně označovány názvy blízkými označení původu Karlovarská sůl a poškozují 

tak žalobce při hospodářské soutěži. Žalobce požadoval vynesení rozsudku, který by 

                                                           
36 HORÁČEK, Roman; MACEK, Jiří; BISKUPOVÁ, Eva. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech 
průmyslového vlastnictví. II. díl. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-375-2. str. 216 a násl. 
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žalovanému přikazoval zdržet se užívání názvu produktu obsahující výraz 

“Karlovarského“. V řízení bylo zkoumáno, zda žalobcovi výrobky, mají vlastnosti, 

které výrobky chráněné označením původu „Karlovarská sůl“ mají mít. Žalobce 

v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně připustil, že označení původu, může 

užívat i subjekt, který nepodal žádost o zápis, jehož zboží splňuje podmínky stanovené 

pro zboží označením původu chráněné. Toto právo je obsaženo v § 8 odstavec 2) ZOP. 

V odvolacím řízení se snažil žalobce znovu prokázat, že žalovaným prodávané zboží 

tyto podmínky nesplňuje. Vzhledem k tomu, že odborná expertíza neprokázala 

odchylky kvality od požadavků stanovených na dané označení původu, byla žaloba 

neúspěšná. 

Na tomto rozsudku lze znovu poukázat na možnost užívat označení původu 

každým, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží a splňuje stanovené podmínky. 

Podle současné právní úpravy tak již není nutný zápis uživatele. Lze předpokládat, že je 

z pohledu spotřebitele důležité, aby panovala pluralita mezi uživateli stejného označení 

původu. Díky tomu vzniká konkurence mezi soutěžiteli, ze které by v ideálním případě 

měl získávat výhody zákazník. Například formou cenového boje. Navíc fakt, že není 

nutná registrace u státního úřadu, by mohl více vyhovovat podmínkám tržního 

hospodářství a zatěžovat výrobce a zpracovatele co nejméně nutností zápisu u úřadu. 

 

2.2 Bilaterální úmluvy 

 Před vznikem České republiky byly uzavřeny tři bilaterální smlouvy poskytující 

ochranu označení původu a zeměpisným označením, které jsou stále v platnosti. Jsou 

jimi Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské 

republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jejich zeměpisných a 

obdobných označení, provedená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 63/1987 Sb. 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o 

ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a 

průmyslových výrobků odkazujících na původ a Dohoda o provádění Smlouvy mezi 

Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o 

původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků 

odkazujících na původ, provedené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 19/1981 Sb. 
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a Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o 

ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označeních, provedená 

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 13/1976 Sb. 

 Vzhledem k tomu, že kapitola 4 se věnuje především mnohostranným 

mezinárodním smlouvám, jejichž dopad na ochranu označení původu má v některých 

případech celosvětový význam, je podkapitola o dvoustranných smlouvách zařazena do 

kapitoly o české právní úpravě, věnující se označení původu. Výše vyjmenované 

dvoustranné mezinárodní úmluvy stanoví zákaz nekalosoutěžního užití označení 

původu vztahující se ke stranám úmluv. Názvy blíže vymezených území, vztahující se 

k jedné ze smluvních stran jsou na základě smluv, použitelné na území druhé smluvní 

strany, pouze pokud označují zboží pocházející z území první smluvní strany. 

V případě, že se na území smluvní strany prodává zboží, které nese stejně znějící 

označení, protože pochází z území třetí země, které se jmenuje stejně jako území ležící 

na teritoriu smluvní strany, je třeba, aby bylo zabráněno záměně se zbožím smluvní 

strany. Tak lze na základě úmluv učinit především uvedením názvu země, ze které zboží 

pochází. Ochranu poskytují smlouvy i proti užití názvu, u kterého je uvedeno „druh“, 

„typ“ a podobné výrazy, které hrozí vyvolat nebezpečí záměny se zbožím, 

chráněným označením původu. Smlouvy umožňují poškozeným fyzickým a 

právnickým osobám včetně sdružení výrobců, obrátit se se svými nároky plynoucími 

z těchto smluv na soudy smluvních stran. Smlouvy ve svých přílohách obsahují 

seznamy označení původu zapsaných pro výrobky smluvních stran, která se zavazují 

smluvní státy dle příslušných ustanovení smluv chránit. 

  

2.3 Příklady českých výrobků, chráněních označením původu 

 Jedním z cílů této práce, je zjistit zda je označení původu vhodným prostředkem 

ochrany zájmů výrobců, produkujících zboží chráněné označením původu. Proto budou 

v podkapitole 2.4 uvedeny dva příklady označení původu zapsaného do rejstříku 

vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. K nim budou uvedeny informace týkající 

se případného napodobování zboží označeného označením a případné způsoby obrany 

oprávněných uživatelů. Obě označení původu níže uvedená byla zapsána nejprve na 

národní úrovni a posléze proběhl i mezinárodní zápis označení původu na základě 
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Lisabonské úmluvy, která národní zápis vyžaduje jako podmínku pro provedení 

mezinárodního zápisu. 

 

2.3.1 České sklo 

Výroba skla a křišťálu na území České republiky má mnohasetletou tradici. 

Písemné zmínky o českých sklárnách pocházejí již z konce 13. století. Pro stavbu 

sklářských hutí byly vybírány lokality v blízkosti bukových lesů. Bukové dřevo bylo po 

dlouhá léta jedinou surovinou vhodnou pro topení v hutích.37 Podle některých zdrojů 

dokonce od poloviny 17. století byly České země nejvýznamnějším vývozcem skla.38 

České sklo se stalo ve světě pojmem a také symbolem kvalitního českého výrobku, 

který snese poměřování se světovou špičkou. Je proto racionální, že čeští skláři chtěli 

využít dobrého jména českého skla a využít jej pro podporu prodeje svých výrobků. 

6. ledna 1967 podalo sdružení výrobců Českého skla žádost u Úřadu o zápis 

označení původu znějící České sklo.39 Zajímavostí je, že zeměpisná oblast, ze které 

může zboží pocházet je dosti široká a v rejstříku je vymezena jako „Čechy“. Vzhledem 

k tomu, že sklo pocházející z našeho území je ve světě proslulé již od středověku, 

muselo se sdružení výrobců již několikrát obrátit na Úřad průmyslového vlastnictví 

s žádostí o poskytnutí ochrany proti používání označení, velmi podobných označení 

„České sklo“, které je označením původu chráněno. 

6. října 2000 bylo Úřadem vydáno rozhodnutí, jímž se s konečnou platností 

vymazává z rejstříku ochranná známka ve znění „BOHEMIA BEER GLASS ČESKÉ 

PIVNÍ SKLO“. Tato ochranná známka byla zapsána v roce 1995 a v roce 1998 podali 

uživatelé označení původu České sklo návrh na její výmaz. Vlastník ochranné známky 

argumentoval především tím, že vyrábí výhradně sklo určené ke konzumaci piva, čímž 

se podle jeho názoru jeho výrobky dostatečně odlišují od výrobků, chráněných 

označením původu České sklo, pod nimiž si běžný spotřebitel představí „sklo ozdobné, 

                                                           
37 BRUSÍRNA SKLA ŠIMÁNEK DAVID. Historie výroby skla [online]. Chlum: Brusírna skla Šimánek David, ca. 
2012 [cit. 2012-10-13]. Dostupné z: <http://www.bohemia-exclusive.cz/historie-vyroby-skla>. 
38 CELETNÁ CRYSTAL, A.S. Historie českého skla [online]. Praha: CELETNÁ CRYSTAL, a.s., poslední 
aktualizace 2011-4-4 [cit. 2012-10-13]. Dostupné z: <http://www.czechcrystal.com/historie-ceskeho-
skla/t-157/>. 
39 ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Databáze českých označení původu a zeměpisných označení:  
České sklo [online]. Praha: ÚPV, ca. 2012 [cit. 2012-13-10]. Dostupné z: 
<http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=32&plang=cs>. 
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většinou vázy a dózy zušlechtěné broušením nebo jinou technikou, případně toto 

označení původu spojí s výrobou lustrů.“40 Za uvedení stojí následující část 

argumentace Úřadu: „Aby mohlo být označení, obsahující údaj zaměnitelný se 

zapsaným označením původu, zapsáno do rejstříku ochranných známek, musel by si je 

přihlásit zapsaný uživatel tohoto označení původu, a zároveň by muselo obsahovat další 

údaj schopný toto přihlášené označení od označení původu odlišit.“41 Tato citace také 

podle mého názoru dokládá význam označení původu pro právní ochranu výrobků 

jejich uživatelů. Úřad nakonec dospěl k závěru, že zmíněnou ochrannou známku je 

třeba vymazat, neboť při jejím zápisu nebylo přihlédnuto k dříve zapsanému označení 

původu42. Toto rozhodnutí lze považovat za dobrý příklad vztahu dříve zapsaného 

označení původu a ochranné známky.  

20. listopadu 2000 rozhodoval Úřad v jiném rozkladu týkajícím se označení 

původu a ochranné známky. Ochranná známka „VČELNIČKA GLASS FROM 

BOHEMIA“ podle názoru uživatelů označení původu České sklo porušovala jejich 

práva na označení, protože obsahuje jednu z tří dalších jazykových mutací ochranné 

známky České sklo, a to „BOHEMIA GLASS“. Ačkoli ani zde nebyl vlastník ochranné 

známky zapsaným uživatelem označení původu České sklo, a ochranná známka byla 

zapsána do rejstříku až několik desetiletí po zapsání označení původu, dal tentokrát 

Úřad za pravdu vlastníku ochranné známky. Vzhledem k tomu, že nejde o výrazy 

gramaticky shodné, posuzoval Úřad jejich zaměnitelnost. V tomto rozhodnutí Úřad 

vyložil rozdíl mezi údajem o původu zboží a označením původu. Uvedl, že: „Zatímco 

zeměpisný údaj o původu zboží je v podstatě jen názvem místa výroby bez závislosti na 

charakteristických vlastnostech a znacích označovaných výrobků (v tomto případě "sklo 

z Čech"), označení původu "ČESKÉ SKLO" neoznačuje jen místo výroby zboží, ale 

zaručuje i specifické vlastnosti zboží a musí být jako takové vžité a uznávané.“43 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že kombinovaná ochranná známka 

obsahovala ještě další odlišující údaje, dospěl Úřad k závěru, že nehrozí záměna 

uvedených označení a zrušil prvoinstanční rozhodnutí o vymazání ochranné známky. 

                                                           
40 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. října 2000. O-88040-94. str. 4. 
41 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6. října 2000. O-88040-94. str. 5. 
42 Zápis ochranné známky byl tak v rozporu s ustanovením § 4 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb., který byl 
účinný v době zápisu ochranné známky. 
43 Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. listopadu 2000. O-70107-92. str. 4. 
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 Z příkladu lze vyvodit, že označení původu může být zdrojem příjmů, který by 

rádi využily i ostatní soutěžitelé a může dojít i ke střetu s jinými právy na označení. 

 

2.3.2 Český granát 

 Český granát je typickým příkladem produktu chráněného pomocí označení 

původu, jehož charakteristické rysy, jsou utvářeny dvěma činiteli. Jednak přímo 

přírodou, v podobě typické rudé barvy nerostu nacházejícího se na území Čech a 

Moravy a pak zručností brusičů, kteří nerost opracovávají. Obdivovatelem tohoto 

šperku byl již Rudolf II.44 Jde o zboží populární jak v České republice tak zahraničí a 

proto je chráněno národním zápisem označení původu a také na mezinárodní úrovni. 

O nutnosti obrany označení Český granát, svědčí také časté padělání šperku 

osazených tímto nerostem. Například v roce 2010 proběhla v 6 turisticky oblíbených 

městech České republiky, včetně Prahy, Českého Krumlova a Mariánských Lázní, 

kontrola České obchodní inspekce, zaměřená na pravost nerostů, označovaných jako 

Český granát. Z 15 vzorků měli nárok na používání označení původu Český granát 

pouze 2 kameny.45 Oprávnění uživatelé označení původu mají tak možnost bránit dobré 

jméno produktů, které prodávají a své ekonomické zájmy. 

Na základě dotazů, které zodpověděl Ing. Musil ze společnosti Granát, družstvo 

umělecké výroby, Turnov lze konstatovat, že označení původu je jedním z prostředků 

obrany proti napodobeninám Českého granátu. Napodobeniny šperků s Českým 

granátem jsou na trhu velmi častým jevem. Společnost Granát, družstvo umělecké 

výroby, Turnov využívá jak ochranu pomocí žalobního práva tak výzev porušovatelům 

jejich práv. Navíc zboží, které nese označení původu nebo jiné odlišující prvky působí 

podle vyjádření společnosti pozitivně na rozhodování zákazníků při koupi. Vzhledem 

k nákladnosti vedení sporů a nízké úspešnosti musí nicméně výrobce využívat i další 

                                                           
44 PODLEŠÁKOVÁ, Irena. Český granát [online]. Ústí nad Labem: CeskeGranaty.cz, ca. 2012 [cit. 2012-15-
9]. Dostupné z: <http://www.ceskegranaty.cz/?gclid=CK7i1oiko7MCFVG6zAodkiwAyg>. 
45 SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ. České granáty v obchodech nejsou pravé [online]. Brno: SOS, ca. 
2010 [cit. 2012-9-15]. Dříve dostupné z: 
<http://www.spotrebitele.info/domacnost_bydleni/clanek38a0.shtml?x=2354793>. 



28 
 

formy ochrany. Jednak jde o puncovní certifikát a pak o holografickou značku, kterou 

společnost na své výrobky umisťuje.46 

 

2.4 Shrnutí ochrany označení původu poskytované českým právem 

 Ochrana označení původu na národní úrovni je zabezpečena jak zvláštními 

právními předpisy, které poskytují oprávněným uživatelům veřejnoprávní ochranu, tak 

ustanoveními o nekalé soutěži v obchodním zákoníku. Navíc existují i tři bilaterální 

smlouvy, které chrání některá označení ve vztahu ke konkrétním zemím. Česká právní 

úprava nevyžaduje zápis nových producentů zboží, a tím je otevřena přístupu nových 

výrobců a zpracovatelů na trh. Navíc je patrno, že ochrana označení původu má svůj 

význam nejen v mezinárodním obchodě, ale i na národní úrovni, kde účinnou ochranu 

před neoprávněnými uživateli označení původu. Poplatek, stanovený za podání žádosti 

není vzhledem k možnostem, které označení původu nabízí oprávněným uživatelům, 

nikterak vysoký. Ochrana označení původu na národní úrovni se tak jeví dostupná 

širokému okruhu subjektů a přitom jistě přináší výhody.   

 

3. Ochrana označení původu v rámci Evropské unie 

 

3.1 Obecně k úpravě ochrany označení původu v právu Evropské unie 

Česká republika je členským státem Evropské unie od roku 2004. Jak již bylo 

zmíněno, řada ustanovení týkající se ochrany označení původu v českém právu i 

v právu Evropské unie je obdobná. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem dříve 

Evropských společenství a dnes Evropské unie je volný pohyb zboží, služeb, osob a 

kapitálu, bylo nutné, aby se evropská legislativa zabývala také průmyslovými právy 

včetně označení původu. Bylo třeba odstranit případné překážky volného pohybu zboží, 

v národním zákonodárství členských států, požívající ochrany označení původu a proto 

                                                           
46 MUSIL, Vlastimil. RE: dotazník k diplomové práci [elektronická pošta]. Message to: Vladimír Ambrož. 
2013-3-25 [cit. 2013-3-28]. Osobní komunikace. 
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bylo vydáno několik nařízení, která se dané problematice věnují a harmonizují způsob 

ochrany a zápisu označení původu. Bylo zavedeno chráněné označení původu jakožto 

právní institut, umožňující zápis označení původu pro blíže vymezené druhy zboží pro 

všechny členské země Evropské unie pomocí pouze jedné žádosti. Bylo tak přikročeno 

k vytvoření systému, který jednak umožňuje chránit označení původu určitých produktů 

(vymezených v přílohách nařízení) v rámci zemí, v nichž je zaručen volný pohyb zboží. 

Navíc výrobcům byla značně snížena administrativní a finanční zátěž, neboť již nemusí 

komunikovat s několika úřady průmyslového vlastnictví a platit u každého z nich 

správní poplatek. 

Právní úprava označení původu byla na úrovni Evropské unie do 4. ledna 2013 

provedena Nařízením Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně 

zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a 

Nařízením Komise (ES) č. 1898/2006 ze dne 14. prosince 2006, které je prováděcím 

předpisem k nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a 

označení původu zemědělských produktů a potravin. Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 

obsahovalo 20 článků. Jak je patrno z názvu nařízení tento právní předpis se vztahuje na 

zemědělské produkty a potraviny. Nevztahuje se tedy na všechny druhy zboží, tak jak to 

činní ZOP. Chráněné označení původu lze zapsat pouze pro již zmiňované druhy zboží 

uvedené v přílohách k v současnosti účinnému nařízení, které bude ještě popisováno. 

Současné i předchozí nařízení upravuje zápis a ochranu zboží, které jak bylo řečeno v 2. 

kapitole, musí vyhovovat tzv. specifikaci. Pro zjednodušení bude dále v textu termín 

„produkty“ označovat zemědělské produkty i potraviny. Právní úprava obsažená 

v těchto nařízeních se nevztahuje na označení původu vín a lihovin. Názvy tohoto zboží 

jsou upraveny samostatnými právními předpisy. 

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 nahrazuje nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze 

dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 

zemědělských produktů a potravin, které chráněné označení původu zavedlo a bylo 

předpisem, který ovlivnil vznik ZOP. Na základě tohoto nařízení byla již dříve 

zapisována chráněná označení původu do rejstříku chráněných označení původu a 

chráněných zeměpisných označení. Dříve zapsaná označení zůstala v platnosti i po 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2081/92. Již podle původního nařízení stačilo podat 

návrh na zápis označení původu u jednoho z příslušných národních úřadů pro ochranu 
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průmyslového vlastnictví. Ten pak zajistil provedení dalších úkonů, které vedly k 

získání ochrany ve všech ostatních členských zemích. Článek 12 původního nařízení 

umožňoval získat ochranu nejen producentům a zpracovatelům z členských zemí 

Evropské unie, ale i výrobcům z třetích zemí, pokud splní stanovené podmínky. Stejnou 

možnost měli zahraniční výrobci v době platnosti zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně 

označení původu výrobků. A tato možnost je ponechána producentům z třetích zemí i 

dnes. Lze vyvodit, že tato možnost má motivovat zahraniční výrobce k dodávání 

tradičních specialit a výrobků na trh zemí Evropské unie a současně má za cíl umožnit 

recipročně ochranu výrobků z Evropské unie v třetích zemích pomocí registrace 

v národních rejstřících nečlenských států. 

14. prosince 2012 bylo v Úředním věstníku zveřejněno Nařízení Evropského 

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

zemědělských produktů a potravin. Účinná se stala většina ustanovení 20. dnem po 

vyhlášení ve věstníku. Toto nařízení přebírá právní úpravu nařízení Rady (ES) č. 

510/2006. Důvodem pro přijetí NOP byla podle preambule snaha po sjednocení 

právních předpisů upravujících jakostní produkty a tradiční speciality. Proto podle bodu 

14 preambule byla nařízení (ES) č. 509/2006 a (ES) č. 510/2006 zrušena. Nahradilo je 

jedno jediné nařízení, nyní nově upravující obě zmiňované oblasti. NOP má více než 50 

článků, vzhledem k tomu, že je v něm spojena právní úprava, která byla dříve rozdělena 

do dvou nařízení, nejde ovšem o podstatnější nárůst ustanovení upravující označení 

původu. Nařízení ovšem neruší zvláštní úpravu pro vína a lihoviny. V článku 1 nařízení 

jsou stanoveny cíle nové právní úpravy. Jako jeden z důvodů zavedení nové právní 

úpravy je uvedena snaha napomoci výrobcům informovat spotřebitele o kvalitě jejich 

produktů. Z informovanosti spotřebitelů pak dle nařízení bude vyplývat, plnění dílčích 

cílů jako je ochrana práv duševního vlastnictví nebo integrita vnitřního trhu.  

V čl. 2 zrušeného nařízení je obsažena definice chráněného označení původu a 

chráněného zeměpisného označení. Označením původu může dle zmíněného článku být 

„název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá 

k označení zemědělského produktu nebo potraviny“47, který splňuje další podmínky 

vyjmenované v článku 2 nařízení. Těmito podmínkami jsou původ produktu z určitého 

regionu, místa nebo země, jakost nebo vlastnosti produktu, které jsou převážně nebo 

                                                           
47 Článek 1 odstavec 1 písmeno a) Nařízení Rady (ES) č. 510/2006. 
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výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele a 

produkce, zpracování a příprava takových produktů ve vymezené zeměpisné oblasti.48  

„Tradiční zeměpisné nebo nezeměpisné názvy pro zemědělský produkt nebo potravinu, 

které splňují podmínky uvedené v odstavci 1“49 čl. 2 se mohou také stát označením 

původu. Je to tedy název zboží, který nevznikl z názvu zeměpisné oblasti, ale přesto se 

vžil pro označování zboží z určité oblasti pocházející. Článek 2 dobrým způsobem 

stanovil rozdíl mezi zeměpisným označením a označením původu. Rozdíl mezi 

popisovanými právními instituty podle tohoto článku spočívá ve faktu, že produkce, 

zpracování a příprava produktu probíhá v případě označení původu v jedné konkrétně 

vymezené oblasti. Naproti tomu u zeměpisného označení postačí, pokud ve vymezené 

oblasti probíhá jen jedna ze zmíněných aktivit, vedoucí ke vzniku produktu. Navíc 

charakteristika, která je pro produkt, chráněný zeměpisným označením typická, musí 

být dané zeměpisné oblasti pouze přičitatelná. U označení původu, jak bylo již zmíněno 

v 2. kapitole, musí mít zeměpisná oblast na charakteristiku produktu ještě zásadnější 

vliv. Jak bylo uvedeno výše, označení původu je pokládáno za druh zeměpisného 

označení a z toho důvodu bylo vhodné upravit oba tyto právní instituty společně 

v jednom nařízení. Vztahu mezi zeměpisným označením, označením původu a 

ochrannou známkou se věnuje článek 14 zrušeného nařízení. Zde jsou stanovena 

pravidla přednosti v případě, že pro tentýž název bude požadována ochrana 

zmiňovanými právními instituty současně. Nově je definice chráněného označení 

původu a chráněného zeměpisného označení obsažena v článku 5. Přesto definice 

vychází z již zmiňovaného článku 2 zrušeného nařízení a je pouze přeformulována. 

 

3.1.2 Propagace výrobků s chráněným označením původu 

 V preambuli k nařízení je zmíněno úsilí Evropské unie, podpořit výrobce 

v propagaci jejich produktů. Tato snaha se jeví jako způsob, který by mohl částečně 

řešit některé problémy, se kterými se dnešní Evropská unie potýká. Především podporou 

prodeje produktů, pocházejících z členských států Evropské unie, by mohlo dojít 

k vyššímu výběru daní za více prodaného zboží jak uvnitř Unie, tak v třetích zemích. 

                                                           
48 Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. 
49 Článek 1 odstavec 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. 
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Dále může dojít ke stabilizaci nebo zvýšení počtu zaměstnanců výrobců, kteří chráněné 

označení původu využívají. Navíc vyšší spotřeba produktů, které podléhají specifikaci, 

může mít pozitivní vliv na zdraví spotřebitelů, kteří májí možnost dát přednost 

výrobkům z kvalitnějších surovin a vyrobených osvědčenými postupy.  

 Nové nařízení se hlásí k propagaci produktů. Evropská unie a členské státy si 

pravděpodobně uvědomují význam označení původu pro svou ekonomiku a další 

pozitivní vlivy na veřejné rozpočty. Lze tedy konstatovat, že označení původu nechrání 

pouze zájmy výrobců využívající jeho ochrany, ale také sekundárně zájmy dalších 

subjektů včetně spotřebitelů a států. Článek 12 nařízení pojednává o symbolech 

Evropské unie a dalších prostředcích propagace výrobků s označením původu. Nařízení 

v zájmu propagace produktů umožňuje informovat nepovinně o jakosti produktu. Pro 

nepovinné údaje o jakosti byla zavedena označení „produkt ostrovního zemědělství“ a 

„horský produkt“. Bližší informace obsahuje článek 27 a násl. 

 

3.2 Zápis 

Režim výluk ze zápisu je upraven článkem 11 (dříve článek 5) nařízení a 

upravuje problematiku obdobně jako česká právní úprava. Podrobněji lze odkázat na 

podkapitolu 1.4 práce. Rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných 

označení vede Evropská komise. Do rejstříku mohou být zapsána i označení původu 

z třetích zemí, pokud je Evropská unie smluvní stranou mezinárodní dohody na ochranu 

označení původu, která ochranu takových označení v Evropské unii stanoví. Podle 

článku 8 (dříve článek 5) nařízení žádá o zápis chráněného označení původu do rejstříku 

seskupení žadatelů. V českém právu odpovídá tomuto termínu pojem sdružení. 

Seskupení žadatelů je pro účely tohoto článku sdružení producentů nebo zpracovatelů 

stejného zemědělského produktu nebo potraviny. Pokud označená zeměpisná oblast 

překračuje hranice států, je možné, aby žádost podalo více skupin společně. Za 

seskupení může být považována také jediná právnická nebo fyzická osoba. Taková 

osoba musí splňovat stanovené podmínky, které podle pravděpodobně mají za úkol 

vyloučit případné žádosti o zápis označení původu, které by měly chránit zboží, které 

není dostatečně charakteristické. Podle článku 12 smí zapsané chráněné označení 
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původu používat každý subjekt, dodávající na trh výrobky, splňující podmínky 

specifikace.  

Podle článku 8 musí žádost o zápis obsahovat, kromě údajů, které skupina 

považuje za vhodné, jméno a adresu skupiny žadatelů, specifikaci produktu, ucelený 

dokument s údaji popisujícími hlavní body obsažené ve specifikaci (tedy název a popis 

produktu, případně zvláštní pravidla o balení a označování, a stručné vymezení 

zeměpisné oblasti, ze které produkt pochází), popis souvislosti mezi produktem a 

zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem, případně zvláštní údaje týkající se 

popisu produktu nebo metody produkce, které odůvodňují souvislost. Národní orgán 

státu žádost a její odůvodnění přezkoumá. Je tedy dána přednost provádění přezkumu 

institucí, která je co nejvíce obeznámena s podmínkami dané členské země. Již v bodě 

11 preambule nařízení Rady (ES) č. 510/2006 je uvedena myšlenka, že v zájmu splnění 

požadavků stanovených nařízením by bylo vhodné, aby probíhal přezkum žádosti na 

národní úrovni. Této praxe se drží i nová právní úprava. Členský stát provede podle 

článku 49 odstavec 3 vnitrostátní námitkové řízení. V případě, že úřad pro průmyslové 

vlastnictví shledá, že žádost splňuje podmínky stanovené nařízením, předá žádost o 

zápis ke konečnému rozhodnutí Komisi. 

 

3.2.1 Specifikace 

Aby mohla být na evropské úrovni poskytnuta produktu ochrana, musí 

přihlašovatelé předložit specifikaci produktu, jejíž náležitosti stanoví článek 7 (dříve čl. 

4) nařízení. Specifikace produktu obsahuje název, o jehož ochranu je žádáno; popis 

produktu zahrnující i popis fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo 

organoleptické vlastností produktu; vymezení zeměpisné oblasti, ze které produkt 

pochází; důkaz o původu produktu z takto vymezené oblasti; popis způsobu získání 

produktu včetně údajů o balení, je-li dle přihlášky nutné, aby k balení došlo ve 

vymezené oblasti; dále musí specifikace obsahovat údaje, které potvrzují souvislost 

mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím nebo souvislost mezi 

určitou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu a zeměpisným původem; název a 

adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace a jejich 
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konkrétní úkoly, je-li tyto informace možné uvést; všechna zvláštní pravidla týkající se 

označování dotyčného produktu. 

 

3.2.2 Námitka a konečné rozhodnutí o zápisu 

Pokud dojde Komise k závěru, že žádost o zápis vyhovuje podmínkám 

stanoveným nařízením, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie jednotný dokument 

a odkaz na specifikaci. Po zveřejnění těchto dokumentů začne běžet lhůta k podávání 

námitek proti zápisu chráněného označení původu. Námitky proti zápisu upravuje 

článek 51 nařízení. Námitku je oprávněna podat fyzická i právnická osoba, která má 

bydliště nebo je usazena v příslušném členském státě a prokáže svůj oprávněný zájem. 

Totéž platí pro fyzické a právnické osoby z třetích zemí, pokud prokáží svůj oprávněný 

zájem. Námitky může dále vznášet státní orgán. K námitce je třeba dodat odůvodněné 

prohlášení o námitce a to do dvou měsíců od podání námitky. Námitku lze předložit 

Komisi do 3 měsíců od zveřejnění žádosti o zápis ve věstníku. Předchozí nařízení 

umožňovalo podávat námitky ve lhůtě 6 měsíců. Na další zkrácení lhůt, napomáhající 

k rychlejšímu dosažení ochrany, bude upozorněno níže. Od okamžiku zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie mají jak členské tak nečlenské státy možnost podat 

Komisi námitku proti zápisu chráněného označení původu. Námitku může vznést také 

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která bydlí nebo je usazena na území členského 

i nečlenského státu. Tyto osoby vznášejí námitky prostřednictvím svého domovského 

státu nebo jde-li o osoby z třetích zemí prostřednictvím národních úřadů či svou 

námitku sdělí přímo Komisi. Námitka musí být řádně odůvodněna. Pokud budou 

námitky Komisí přijaty, vyzve strany ke společnému jednání. Nepovede-li jednání 

k urovnání sporu, rozhodne Komise sama. V případě, že Komise neshledá námitky 

opodstatněnými, bude název zapsán do rejstříku a zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie. Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 popisuje postup Komise při 

přezkumu žádosti, která jí byla zaslána členským státem, jež rozhodl ve prospěch 

žádosti. Tento článek stanoví, že doba, po kterou bude žádost přezkoumávána, by 

neměla být delší než 12 měsíců. Nově článek 50 odstavec 1 stanoví, že by tato 

procedura neměla trvat déle než 6 měsíců. Závazek přezkoumat žádost v určité době 

přispívá k právní jistotě žadatelů o zápis, která je v obchodních stycích, kde je třeba 



35 
 

čelit nekalosoutěžnímu jednání, pro výrobce podstatná. Skutečnost, že v NOP bylo 

přikročeno ke zkrácení lhůty, nasvědčuje, že Evropská unie přikládá chráněnému 

označení původu značný význam. Přezkum žádosti se týká její oprávněnosti a splnění 

podmínek stanovených v Nařízení. Komise buď rozhodne o zamítnutí žádosti, nebo 

žádost schválí a zveřejní jednotný dokument spolu s odkazem na zveřejnění specifikace 

v Úředním věstníku Evropské unie. Obsahové náležitosti jednotného dokumentu stanoví 

článek 8 odstavec 1 písmeno c) nařízení.  

Obdobně jako na národní úrovni, může chráněné označení původu používat 

každá osoba, která uvádí produkt na trh a tento produkt splňuje náležitosti stanovené ve 

specifikaci. K označení produktu lze pak alternativně použít výraz „chráněné označení 

původu,“ nebo symbol, který chráněné označení původu představuje.50 V případě, že 

seskupení požaduje změnu specifikace, je možné změnu provést, má-li toto seskupení 

na změně oprávněný zájem. Podrobnosti stanoví článek 53. Kontrolu dodržování 

povinností stanovených nařízením provádí národní orgány členských států, které 

členské státy tímto úkolem na základě článku 36 pověří. Tyto orgány také ověřují 

soulad produktu se specifikací před uvedením produktu na trh. Náklady na ověření nese 

podle článku 34 subjekt, jehož se kontroly týkají nebo členské státy. Ustanovení týkající 

se kontrolních orgánů, příslušných ke kontrole dodržování specifikace má také ZOP. 

Vzhledem k tomu, že produkty, jejichž ochranu pomocí označení původu upravuje toto 

nařízení, mohou mít vliv na zdraví spotřebitelů, jeví se zmiňované ustanovení jako 

účelné a opodstatněné. 

 

3.2.3 Způsoby ochrany zapsaného chráněného označení původu 

Právo užívat označení původu, má dle článku 12 odstavec 1) každý, kdo uvádí 

produkt požívající ochrany pomocí chráněného označení původu na trh. Obdobně jako 

v českém právu není nutné členství ve sdružení. Článek 13 stanoví jednání včetně 

uvádění nepravdivých údajů, proti kterým je chráněné označení původu chráněno. 

Vzhledem k tomu, že česká právní úprava vychází z velké části z práva Evropské unie, 

lze na tomto místě odkázat na část práce zabývající se ochranou označení původu na 

národní úrovni. V případě, že produkty, jimž je chráněným označením původu 

                                                           
50 Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. 
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poskytována ochrana, přestanou splňovat podmínky stanovené specifikací, může být 

chráněné označení původu zrušeno. Produkty chráněné označením původu jsou 

nařízením chráněny proti zdruhovění. Tento článek také ukládá členským státům 

povinnost přijmout soudní a správní opatření, vedoucí k možnosti obrany proti jednání 

zakázanému tímto článkem. 

 

3.2.4 Symboly a jiné označování produktů 

Jak již bylo uvedeno, Evropská unie přikládá velký význam propagaci produktů 

s chráněným označením původu. Za tímto účelem v článku 12 upravila způsoby 

označování produktů, které smí oprávnění uživatelé spolu s chráněným označením 

původu užívat. Především by na etiketě takto chráněných produktů měly být uváděny 

symboly určené Evropskou unií pro chráněná označení původu. Vedle těchto symbolů 

pak má být uveden zapsaný název produktu a případně údaj, že jde o chráněné označení 

původu. Tento údaj se uvede celými slovy nebo ve zkratce tvořené počátečními 

písmeny. Článek 12 stanoví i další symboly a znázornění, která lze na etiketě uvést a 

která se převážně vztahují k místu původu produktu. 

 

3.3 Chráněné označení původu pro vína 

Význam, který přikládá Evropská unie trhu s vínem, se projevuje mimo jiné tím, 

že je vínu věnován článek 103p nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, 

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro 

některé zemědělské produkty a především Oddíl Ia nařízení. V tomto článku je 

deklarována podpora, která bude poskytnuta vínům pocházejícím z Evropské unie na 

třetích trzích informačními a propagačními prostředky. Právě vína chráněná pomocí 

označení původu jsou jednou ze tří kategorií, které může být tato podpora na základě 

nařízení poskytnuta. Článek 103p dále specifikuje druhy podpůrných opatření, která 

mohou být vínům poskytnuta. Hlavními rysy vín, které mají být zdůrazňovány, jsou 

jakost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. 
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Oddíl Ia nařízení stanoví pravidla, která se budou aplikovat na vína chráněná 

mimo jiné označením původu. V odstavci 2 článku 118a je kladen důraz na ochranu 

zájmů výrobců a spotřebitelů, spolu s řádným fungováním vnitřního trhu. Je tedy patrné, 

že Evropská unie usiluje pomocí podpory označení původu o lepší hospodářské 

výsledky svých výrobců a současně o šíření dobrého jména vín chráněných označením 

původu a pocházejících z území Evropské unie.     

 Následující článek nařízení přináší vlastní definici označení původu pro vína. 

Tato definice se drží struktury ostatních definic označení původu, které jsou v této práci 

uváděny. Článek 118c stanoví informace, které musí obsahovat žádost o ochranu 

označení původu vína na území Evropské unie a specifikace. Kromě již dříve 

zmiňovaných náležitostí obsahuje specifikace pro vína, údaje spojené s výjimečnou 

charakteristikou tohoto druhu zboží jako je označení moštové odrůdy, ze které je víno 

vyráběno nebo maximální hektarový výnos. O ochranu může žádat shodně se způsobem 

žádosti o ochranu zemědělských produktů i žadatel z třetí země. Nařízení ovšem již 

nepoužívá výraz producent nebo zpracovatel, ale výrobce. Tak jak je to obvyklé, žádost 

podává skupina výrobců a ve výjimečných případech jediný výrobce. Podle článku 118f  

provede na základě podané žádosti výrobce z členského státu příslušný národní úřad 

předběžné řízení o žádosti. Národní úřad po předběžném přezkoumání žádosti, která 

splnila požadavky nařízení, poustoupí žádost k rozhodnutí o zápisu Komisi a zveřejní na 

internetu předepsané informace.      

 Obdobně jako v případě zemědělských produktů, i při zápisu označení původu 

pro vína lze vznášet námitky proti zápisu. Podrobnosti upravuje článek 118h nařízení. 

Nařízení se dále zabývá vztahem k ochranným známkám. Pokud název chráněný 

označením původu je použit v žádosti o zápis ochranné známky, nemůže být tato 

ochranná známka zapsána. Ochrana a další náležitosti včetně zveřejnění označení 

v rejstříku jsou obdobné již popsané ochraně označení původu zemědělských výrobků.

 Nařízení Komise č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví 

některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná 

označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu 

některých vinařských produktů podrobněji rozvádí některá zmiňovaná pravidla. Mimo 

jiné v bodě 8 preambule vyjadřuje vhodnost zavedení elektronicky vedeného rejstříku 

vín. Tento rejstřík nese název E-Bacchus. 
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3.4 Zeměpisná označení pro lihoviny 

 Stejně jako existuje zvláštní právní úprava označení původu vín, existuje také 

zvláštní právní úprava pro lihoviny. Označení lihovin upravuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní 

úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1576/89.  Nařízení neumožňuje zápis označení původu pro lihoviny, ale 

využívá zeměpisná označení. Nevěnuje se jen zeměpisným označením, ale výrobě 

lihovin jako takové. V preambuli je vyjádřena potřeba zohlednit zájmy spotřebitelů a 

umožnit jim konzumaci kvalitních lihovin, stejně jako napomáhat dobré pověsti lihovin 

z Evropské unie ve světě. Nařízení se v preambuli dále hlásí k promítnutí závazků 

plynoucích ze smlouvy TRIPS včetně ustanovení o zeměpisných označeních a 

nediskriminačního přístupu výrobců z třetích zemí k poskytnutí ochrany zeměpisných 

označení jejich zboží. 

 

3.5 Příklady chráněných označení původu 

 K březnu 2013 bylo registrováno šest chráněných označení původu pro 

produkty pocházející z České republiky. Konkrétně jde o názvy Všestarská cibule, 

Chamomilla bohemika, Český kmín, Nošovické kysané zelí, Pohořelický kapr a 

Žatecký chmel. Bližší informace lze získat využitím online databáze chráněných 

označení původu / zeměpisných označení / zaručených tradičních specialit, DOOR51. 

Co se zeměpisných označení týče, je registrováno dokonce více než dvacet chráněných 

zeměpisných označení pro produkty, pocházející z území České republiky. Databáze 

                                                           
51 EVROPSKÁ KOMISE. DOOR [online]. Brusel: EC, ca. 2012 [cit. 2012-8-22]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQ
Pflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-
370879141?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&
filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=CZ&filter.categ
ory=&filter.type=PDO&filter.status>. 
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označení původu vín nese název E-Bacchus.52 Databáze E-Spirit-Drinks obsahuje 

seznam lihovin, které jsou chráněny označením původu a je stejně jako dvě předchozí 

databáze dostupná z internetových stránek Komise.53 Veřejně přístupné databáze jsou 

pro spotřebitele a pro potencionální žadatele o zápis velmi přínosným zdrojem 

informací a přispívají k orientaci na trhu se zbožím chráněným označeními původu a 

zeměpisnými označeními. 

 

3.5.1 Pohořelický kapr 

V Pohořelické oblasti na jižní Moravě, v okresech Znojmo a Břeclav je chov 

kaprů tradiční již řadu staletí. Na rozdíl od možná poněkud známějšího třeboňského 

chovatele, který využívá ochranu pomocí zemědělského označení, se ovšem rybáři v 

Pohořelicích rozhodli pro registraci chráněného označení původu. Zmínky o chovu 

kaprů v této oblasti pocházejí již z 12. století.54 Obdobně jako v případě chráněného 

zeměpisného označení u Třeboňského kapra bylo v roce 2007 registrováno na úrovni 

Evropské unie chráněné označení původu i pro tento produkt. Nařízením Komise (ES) 

č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných 

označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – 

Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP)) 

bylo spolu s Žateckým chmelem zapsáno již zmiňované označení původu. Proti návrhu 

nebyla přijata žádná námitka. Zajímavostí je, že stejně jako název Třeboňský kapr, také 

název Pohořelecký kapr byl registrován jen pro jednoho výrobce. Důvodem je existence 

pouze jednoho producenta daného výrobku.55 Žádost o zápis chráněného označení 

původu Pohořelický kapr, obsahuje ustanovení dobře definující chráněné označení 

původu, které zní takto:  "Všechny procesy nejen chovu, ale i zpracování ryb musí 

probíhat v dané zeměpisné oblasti zejména z důvodu lokalizace rybníků, na nichž 

probíhá výroba (minimalizace časové prodlevy od odlovu ke zpracování a tím zajištění 

                                                           
52 EVROPSKÁ KOMISE.  E-Bacchus [online]. Brusel: EC, ca. 2012 [cit. 2012-8-22]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN>. 
53 EVROPSKÁ KOMISE.  E-Spirit-Drinks [online]. Brusel: EC, ca. 2012 [cit. 2012-8-22]. Dostupné z: 
<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication>. 
54 RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE A.S. Historie [online]. Pohořelice: Rybníkářství Pohořelice a.s., © 2006 [cit. 
2012-8-22]. Dostupné z: < http://www.rybnikarstvi-pohorelice.cz/o-nas/historie/>. 
55 Viz čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006. 
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maximální kvality výrobků), umožnění lepší kontroly nad celým procesem výroby, 

snahy o maximální operativnost s možností bezprostředně reagovat na požadavky 

zákazníka a velké dlouhodobé zkušenosti místních lidí ve zpracování ryb."56 

Aleš Vavřina ze společnosti Rybníkářství Pohořelice a.s. v odpovědi na dotaz 

ohledně zkušeností společnosti s chráněným označením původu uvedl, že po zapsání 

chráněného označení původu stouplo povědomí spotřebitelů o produkt chráněný 

označením Pohořelický kapr. Současně se zápis ochráněného označení původu na 

prodejích příliš neprojevil. V této oblasti spotřebitel upřednostňuje především cenu a 

neorientuje se prozatím příliš na označení původu. Případné zneužití označení přímo 

chovateli dle názoru společnosti příliš nehrozí. Společnost by se spíše zaměřila na 

neoprávněné využívání názvu maloprodejci, kteří kapry nakupují oficiálně jen od ní, ale 

ve skutečnosti nakupují a současně spotřebitelům dodávají produkty i od jiných 

producentů. Více než v nutnosti obrany proti neoprávněnému užití chráněného označení 

původu tak tkví v případě Pohořelického kapra význam zápisu označení v prestižnosti 

zápisu.57 

V případě Pohořelického kapra, jako produktu, který lze jen těžko převážet na 

dlouhé vzdálenosti, tak aby přetrval čerstvý a uchoval si své charakteristické rysy, 

nejspíše postačí ochrana v rámci Evropské unie. U produktů, které nepodléhají rychle 

zkáze a dají se dobře transportovat lze v případě, že jde o populární zboží doporučit 

mezinárodní zápis označení původu. Možnosti exportu a boje proti případným 

napodobitelům pro výrobce z České republiky vzrostou v obou případech. 

 

3.5.2 Všestarská cibule 

Jako druhý produkt, který se těší ochrany chráněného označení původu, lze 

zmínit Všestarskou cibuli. Také v tomto případě, byla Komisí udělena výjimka z 

povinnosti podání žádosti skupinou a umožněno pouze jediné osobě zažádat o registraci 

vybraného názvu. Co se produktu týče, jde o cibuli, několika odrůd pěstovanou na 

                                                           
56 Evropská unie. Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně 
zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin: Pohořelický kapr (2006/C 
202/02) [online]. 2006-8-25, [cit. 2012-8-5]. Dostupné také z <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:202:0002:0004:CS:PDF>. bod 4.5. 
57 VAVŘINA, Aleš. Fwd: dotazník k diplomové práci [elektronická pošta]. Message to: Vladimír Ambrož. 
2013-3-26 [cit. 2013-3-28]. Osobní komunikace. 
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vymezeném území Královehradeckého kraje. Podle bodu 4.5 žádosti je na tomto území 

nutno cibuli skladovat a balit před expedicí k zákazníkům. To, že k těmto činnostem 

dochází na jednom území, znamená dle žádosti o zápis, že cibule se nemísí s plody 

jiných odrůd a nekazí se, neboť je skladována v technologicky vyspělém skladu, kde 

vydrží čerstvá až 10 měsíců. Na tomto místě je vhodné zmínit bod 4.6 žádosti o zápis, 

který popisuje zvláštní charakter Všestarské cibule a je dobrou ilustrací způsobu, 

kterým se produkty chráněné označením původu mohou odlišovat od ostatních 

produktů, které nemají dostatečně odlišující charakteristiky. Ve výše uvedeném textu 

bylo ukázáno, že vlastnosti Všestarské cibule jsou dány oblastí pěstování a způsobem 

pěstování a zpracování. Zejména rozbory půdy, kde výsledky minerálů jsou většinou 

vysoké nebo dobré a žádný výsledek není nízký, mají přímou souvislost s obsahem 

minerálů a vitamínů ve Všestarské cibuli, s dobrou hodnotou draslíku a fosforu a 

speciálně s tím, že oproti běžným cibulím je ve Všestarské cibuli obsah železa vysoký a 

vitaminu B3 velmi vysoký.“58 

 

3.6 Vliv judikatury Soudního dvora na české právo 

8. září 2009 byl vynesen rozsudek Soudního dvora ve Věci C‑478/07 

Budĕjovický Budvar, národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH. Pivovar Budějovický 

Budvar, n.p. se před rakouským soudem domáhal, aby bylo společnosti Ammersin 

GmbH zakázáno dodávat na rakouský trh pivo americké společnosti Anheuser-Busch 

Inc. pod ochrannou známkou American Bud nebo podobnými názvy. Šlo o jeden ze 

soudních sporů probíhajících v rámci boje mezi těmito dvěma pivovary ohledně názvů 

jejich produktů. V podkapitole 2.2 popisovaná dvoustranná smlouva mezi 

Československou socialistickou republikou a Rakouskem poskytuje ochranu označení 

původu „Bud“ v Rakousku. Budějovický Budvar, n.p. na jejím základě vznesl již 

zmiňovaný nárok. Označení původu „Bud“ je chráněno na základě Lisabonské úmluvy 

a současně název „Budějovické pivo“ a další označení jsou chráněny jako chráněné 

označení původu v Evropské unii. Označení Bud však k ochraně pomocí chráněného 

                                                           
58 Viz Evropská unie. Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně 
zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin: Všestarská cibule (2007/C 
228/07) [online]. 2007-9-28, [cit. 2012-8-5]. Dostupné také z <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:228:0018:0022:CS:PDF>. bod 4.6. 
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označení původu přihlášeno nebylo. Rakouský soud se obrátil na Soudní dvůr 

s předběžnou otázkou týkající se použitelnosti dvoustranných mezinárodních smluv 

mezi členskými státy Evropské unie.       

 Soudní dvůr mimo jiné vyložil vztah dvoustranných smluv uzavřených mezi 

členskými státy před vstupem do Evropské unie a nařízení č. 510/2006. Soudní dvůr 

dospěl k názoru, že označení Bud je označením původu ve smyslu příslušného nařízení. 

Podle zdůvodnění soudu, chrání nařízení oprávněné zájmy producentů, kteří pečují o 

kvalitu výroby tradičních produktů. Nelze proto umožnit členským státům aby 

udělovaly na základě vlastních právních předpisů, které mohou obsahovat méně náročné 

požadavky na producenty, ochranu označením původu na národní úrovni, pokud mohou 

být chráněna i na úrovni Evropské unie. Vzhledem k tomu, že pivo lze chránit 

označením původu, mělo být požádáno po vstupu do Evropské unie o zápis chráněného 

označení původu Bud. Ve výrokové části rozsudku je dále uvedeno: „Režim ochrany 

podle práva Společenství, který stanoví nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. 

března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských 

produktů a potravin, má vyčerpávající charakter, takže toto nařízení brání použití 

režimu ochrany stanoveného v takových smlouvách mezi dvěma členskými státy, jako 

jsou dvoustranné smlouvy dotčené v původním řízení, který názvu uznanému podle 

práva jednoho členského státu jako název představující označení původu přiznává 

ochranu v jiném členském státě, ve kterém je tato ochrana skutečně požadována, 

zatímco toto označení původu nebylo předmětem žádosti o zápis na základě uvedeného 

nařízení.“59 Podle názoru Soudního dvora tedy nemohou být pouze na základě 

dvoustranných smluv, které uzavřela Československá socialistická republika s ostatními 

současnými členy Evropské unie, chráněna označení původu pro produkty, které lze 

chránit pomocí nařízení upravující ochranu označení původu.   

 V bodě 127 rozsudku je uvedeno: „Uvedené nařízení tedy pro deset nových 

členských států potvrzuje, co již platilo pro patnáct starých členských států, a sice že 

vnitrostátní ochrana existujících kvalifikovaných zeměpisných označení je povolena jen 

tehdy, jsou-li splněny podmínky podle přechodných ustanovení specificky upravených 

                                                           
59 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2009. Věc C‑478/07 Budĕjovický Budvar, 
národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH. Dostupný také z: 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77071&pageIndex=0&doclang=CS
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=718197>. bod 131 (2). 
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pro taková označení, jako je podmínka předložení žádosti o zápis ve lhůtě šesti měsíců, 

což české orgány neučinily, pokud jde o název „Bud“ dotčený ve věci v původním 

řízení.“60 Dále lze z rozsudku vyvozovat, že označení původu pro zemědělské produkty 

a potraviny, které lze chránit na Evropské úrovni, nelze chránit pouze za pomoci 

národních právních předpisů a chráněné označení původu dostane přednost před 

zápisem na národní úrovni.61 

 

3.7 Shrnutí ochrany označení původu poskytované právem Evropské 

unie 

Evropská unie poskytuje ochranu označením původu pouze pro vymezené 

zemědělské produkty a potraviny. Ponechává tedy na členských státech právní úpravu 

ochrany označení původu dalších druhů zboží a případně i služeb. Ochrana pomocí 

chráněného označení původu přináší oprávněným uživatelům výhody v podobě nutnosti 

podat pouze jednu žádost o zápis a následné ochrany označení ve všech členských 

státech. Jako určité omezení lze vnímat přístup Evropské unie k případné ochraně 

označení původu zemědělských produktů a potravin pouze na národní úrovni. Tento 

přístup lze jistě zdůvodnit, tak jak se o to ve své rozhodovací praxi pokusil Soudní dvůr. 

Lze vyzdvihnout například snahu po zajištění rovných podmínek pro přihlašovatele 

z různých členských zemí nebo snahu o zamezení případných bariér na vnitřním trhu. 

Na druhou stranu jde o určité omezení přihlašovatelů, kteří by řízení na národní úrovni 

mohli upřednostnit před řízením u Komise. Nevýhodou přístupu Soudního dvora může 

být jeho vyhraněný vztah k dvoustranným smlouvám na ochranu označení původu 

uzavřených mezi členskými státy, ovlivněný snahou po prosazení přednosti Evropského 

práva před národním právem.

                                                           
60 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. září 2009. Věc C‑478/07 Budĕjovický Budvar, 
národní podnik v. Rudolf Ammersin GmbH. Dostupný také z: < 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77071&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=718197>. bod 127. 
61 Tuto informaci potvrdili telefonicky také pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví. 
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4. Mezinárodní ochrana označení původu 

 

4.1 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 

Práce se ve své čtvrté kapitole zabývá mezinárodní ochranou označení původu. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, výrobci si již před mnoha desetiletími byly vědomi výhod, 

které poskytují práva na označení. Právě v době, kdy byl v rozkvětu průmyslový způsob 

výroby a také mezinárodní přeprava začala nebývalým způsobem narůstat, vedla snaha 

o dosažení ochrany průmyslového vlastnictví na mezinárodní úrovni k uzavření PUU. 

Československá republika k ní přistoupila v roce 1919. Ač byla úmluva několikrát 

revidována, zůstává dosud v platnosti a je nejstarší z mnohostranných smluv 

poskytujících ochranu průmyslovému vlastnictví včetně označení původu. Úmluva 

obsahuje ustanovení, která se věnují přímo jednotlivým druhům průmyslového 

vlastnictví a také ustanovení, na jejichž základě jsou zřízeny orgány a stanoveny 

postupy pro spravování PUU. 

Již článek 1 odstavec 2 PUU vymezuje „údaje o provenienci zboží nebo 

označení jeho původu“ jako jeden z předmětů ochrany poskytované PUU. Země, které 

k úmluvě přistoupily, vytvořily Unii na ochranu průmyslového vlastnictví. Toto je 

velmi podstatná informace, neboť další významná mnohostranná mezinárodní úmluva 

vytvoří v rámci této unie zvláštní systém ochrany označení původu. V třetím odstavci 

prvního článku jsou vymezeny produkty, které se považují ve smyslu Úmluvy za 

průmyslové vlastnictví. Na jeho základě je poskytována ochrana také zemědělským 

produktům, minerálním vodám, vínu a pivu. Tyto produkty byly za předmět 

průmyslového vlastnictví označeny již PUU na konci 19. století a členské země včetně 

České republiky tento příkladný výčet dodržují. 

 Dalším velmi důležitým ustanovením PUU je článek 2, obsahující zakotvení 

principu národního zacházení. Tento článek dává právo ochrany příslušníkům všech 

členských států Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, pokud o něj v jakémkoliv 

členském státě požádají. Ochrana musí být poskytnuta za stejných podmínek a ve 

stejném rozsahu jako vlastním státním příslušníkům. 
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Pro ochranu průmyslového vlastnictví včetně označení původu je také významný 

článek 12, jehož přijetím se členské státy zavázaly zřídit pro své území zvláštní úřad 

průmyslového vlastnictví, který povede periodicky vycházející list, v němž budou 

zveřejňovány předepsané informace. 

Vlády členských států se prostřednictvím svých delegátů scházejí na 

Shromáždění. Každá členská země má na Shromáždění jednoho delegáta. 

Shromážděním například projednává otázky týkající se chodu Unie a sestavuje výbory. 

Každý delegát má jeden hlas. 

 K samotné ochraně označení původu využívá PUU články 9 až 10ter. S jejich 

pomocí sankcionuje přímé nebo nepřímé „užívání falešného označení původu 

výrobku“62. Především při dovozu výrobku, který neoprávněně nese označení původu 

do země, která je vázána PUU a zavázala se poskytovat takovému označení původu 

ochranu, má dojít k zabavení takového výrobku. K zabavení může dojít i v zemi, kde je 

zboží neoprávněně označováno. Nelze-li na základě vnitrostátní legislativy přistoupit 

k zabavení, bude vydán zákaz dovozu. Návrh na tato opatření podává buď příslušný 

státní orgán, nebo zúčastněná strana.63 Článek 10bis se věnuje obraně proti nekalé 

soutěži. Definuje ji pro potřeby PUU. Navíc se členské státy Unie zavázaly v článku 

10ter přijmout taková opatření, která pomohou příslušníkům jiných členských států 

účinně se domáhat výše uvedených práv.  

Vzhledem k tomu, že k 15. březnu 2013 má úmluva 174 členských států64, lze 

vyvozovat, že jde stále o fundamentální nástroj pro ochranu označení původu na 

mezinárodní úrovni, který napomáhá sjednocovat legislativu v oblasti průmyslového 

vlastnictví a tím umožňuje výrobcům zboží využívat ochrany označení původu v mnoha 

zemích světa velmi podobným způsobem. Jakl zmiňuje také pozitivní vliv PUU a 

Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nejen na 

legislativu členských států, ale zdůrazňuje i harmonizaci soudního a správního 

rozhodování v členských státech výše vyjmenovaných úmluv.65  Další mezinárodní 

mnohostranné smlouvy, které upravují označení původu, vychází právě z PUU. 

                                                           
62 Článek 10 PUU. 
63 Článek 9 PUU. 
64 WIPO. Contracting Parties: Contracting Parties Paris Convention [online]. Geneva: WIPO, ca.2012 [cit. 
2013-15-3]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2>. 
65 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 18. 
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4.2 Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů 

o původu zboží 

 Tato dohoda je druhou nejstarší mnohostrannou dohodou, věnující se 

mezinárodní ochraně označení původu. Byla uzavřena 8 let po PUU roku 1891. Dohoda 

stanoví sankce za dovoz výrobků, klamavě označených. Z možných způsobů ochrany 

jde především o zabavení a zákaz dovozu do zemí, jejichž zákonodárství zabavení 

výrobků neumožňuje. V případě, že národní zákonodárství nepřipouští ani jednu ze 

zmiňovaných možností, odkazuje dohoda v článku 1 odstavec 4 na využití žaloby a jiné 

povolené způsoby ochrany. Tato dohoda je sice obsahově stručná, přesto je ji třeba 

zmínit právě kvůli stanovení možnosti zabavit zboží po podání žádosti celnímu úřadu. 

Tuto možnost připouští i české zákonodárství jak bylo uvedeno v kapitole 2. 

 

4.3 World Intellectual Property Organization 

Ochrana práv průmyslového vlastnictví probíhá na mezinárodní úrovni za 

pomocí jak bilaterálních tak multilaterálních smluv. Česká Republika je v současné 

době smluvní stranou tří bilaterálních smluv, které byly vyjmenovány v oddílu 2.3. 

Z multilaterálních smluv má po PUU, která dala vzniknout základním společným 

institutům ochrany průmyslového vlastnictví nejdůležitější význam pro označení 

původu Lisabonská úmluva z roku 1958, spravovaná WIPO.66  

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví byla uzavřena v roce 

1967 a roku 1970 vznikla WIPO. V tomto roce měla organizace 8 členských států. Roku 

1974 se WIPO stala specializovanou agenturou OSN. Předchůdcem WIPO byly Spojené 

mezinárodní úřady na ochranu duševního vlastnictví, známé pod zkratkou BIRPI67. 

Byly založeny roku 1893, jako agentura, která spravovala Bernskou úmluvu a PUU, 

tedy dva hlavní mezinárodněprávní systémy ochrany duševního vlastnictví, a v roce 

1970 se přeměnily na WIPO. Organizace sídlí ve švýcarské Ženevě a má v současné 

                                                           
66 Zkratka vznikla z anglického názvu organizace World International Property Organisation. 
67 Zkratka vznikla z počátečních písmen francouzského názvu organizace Bureaux internationaux réunis 
pour la protection de la propriété intelectuelle. 
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době 185 členských států. Jejím cílem je podpora kreativity a rozvoje pomocí ochrany 

průmyslových práv. 68 

Mezi smlouvami, které organizace spravuje, jsou i smlouvy, které se týkají 

označení původu a zeměpisných označení, především PUU, Madridská dohoda a 

Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu ze dne 

31. října 1958. Tyto dvě úmluvy tvoří jádro mezinárodněprávní ochrany označení 

původu. Kromě spravování mezinárodních smluv a zajišťování alternativních řešení 

sporů vede WIPO rejstříky průmyslového vlastnictví včetně rejstříku označení původu.  

 

4.4 Lisabonský systém 

Země, které přistoupily k Lisabonské dohodě, tvoří Zvláštní unii v rámci Unie 

na ochranu průmyslového vlastnictví. Členství je umožněno státům, které jsou 

smluvními stranami PUU. Lisabonská dohoda neruší ochranu práv na označení původu 

poskytovanou před uzavřením úmluvy jejími signatáři. Členství ve Zvláštní unii přináší 

národním úřadům členských států povinnost předávat žádosti o zápis označení původu 

Mezinárodního úřadu sídlícímu v Ženevě a to ve stanovené lhůtě. Toto pravidlo je 

výhodné pro žadatele, v jehož ekonomickém zájmu je využití mezinárodní ochrany v co 

nejkratší době a s co nejmenší administrativní a finanční zátěží. Společně s požadavkem 

podat žádost o mezinárodní zápis označení původu pouze u jednoho národního úřadu 

pro průmyslové vlastnictví, tvoří toto pravidlo důležitý prvek pro účinnou mezinárodní 

ochranu označení původu. Lisabonská dohoda tak znamená průlom v mezinárodní 

ochraně označení původu, neboť zavádí podávání žádosti o zápis označení původu 

pouze u jednoho úřadu. To je také jejím zásadním přínosem pro ochranu označení 

původu. Úmluva ponechává na národním zákonodárství zavedení právních prostředků 

ochrany označení původu. 

V České republice přijímá žádosti o mezinárodní zápis označení původu Úřad 

průmyslového vlastnictví. V hlavě VI. ZOP je upraven způsob žádosti o mezinárodní 

zápis označení původu u Úřadu průmyslového vlastnictví. O zápis smí žádat jen fyzická 

                                                           
68 WIPO. About WIPO: What is WIPO [online]. Geneva: WIPO, ca. 2012 [cit. 2013-3-15]. Dostupné z < 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/>. 
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osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Podle § 17 

zákona má zápis stejné účinky jako zápis označení původu na národní úrovni. 

Článek 5 úmluvy upravuje okruh osob oprávněných žádat o zápis. Odkazuje 

přitom na národní úpravu. V případě žadatelů z České republiky tak jde o sdružení 

výrobců a zpracovatelů. V případě, že existuje pouze jeden subjekt, který je oprávněn 

na základě ZOP označení užívat, může o mezinárodní zápis požádat tato osoba. Úmluva 

připouští, aby o zápis žádaly i osoby veřejného práva. Tato možnost byla využita 

Mexikem při žádosti o zápis označení původu Tequila. 

 

4.4.1 Zvláštní unie 

Na základě Lisabonské úmluvy z roku 1958 byla vytvořena Zvláštní unie zemí 

v rámci Unie na ochranu průmyslového vlastnictví. Povinnosti spojené se zapsáním 

mezinárodní přihlášky jsou svěřeny již zmiňovanému Mezinárodnímu úřadu. 

Lisabonský Systém, který vznikl přijetím Lisabonské úmluvy z roku 1958, zajišťuje 

mezinárodní ochranu označení původu. Podobně jako v případě chráněného označení 

původu odpadá nutnost podávat více přihlášek označení původu a rovněž poplatková 

povinnost spojená s podáním přihlášky je plněna pouze jednou. Ochrana je pak 

zaručena na území všech 27 členských států. Ochrana je přiznána označení, které je 

chráněno na národní úrovni a je zapsáno v rejstříku vedeném WIPO. Česká republika je 

spolu s několika dalšími členskými státy Evropské unie stranou této dohody. 

V čele Zvláštní unie stojí generální ředitel, který je mimo jiné přítomen jednání 

Shromáždění a navrhuje poplatky za mezinárodní přihlášku. V České Republice je 

Lisabonská úmluva z roku 1958 provedena vyhláškou Ministra zahraničních věcí číslo 

67 ze dne 13. ledna 1975 o Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich 

mezinárodním zápisu. 

 

4.4.2 Zápis označení původu podle Lisabonského systému 

Článek 2 Lisabonské úmluvy z roku 1958 definuje označení původu jako 

„zeměpisný název země, oblasti nebo místa sloužící k označení, odkud pochází zboží, 

jehož jakost anebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím, 
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čítaje v to činitele přírodní a činitele lidské. Zemí původu je ta země, jejíž jméno nebo 

jméno její krajiny nebo místa tvoří označení původu, které poskytlo výrobku jeho 

obecnou známost.“ Žádost o zápis se podává na předepsaném formuláři v angličtině, 

francouzštině nebo španělštině u Mezinárodního úřadu zřízeného na základě Lisabonské 

úmluvy. Žádost může podat osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území členského 

státu u svého národního úřadu pro průmyslové vlastnictví. Označení původu musí být 

před podání žádosti k Mezinárodnímu úřadu chráněno na národní úrovni. Podle článku 

2 Administrativních pokynů k aplikaci Lisabonské dohody tento formulář, stejně jako 

všechny ostatní formuláře, které mají být na základě rozhodnutí Mezinárodního úřadu 

použity, vytvoří Mezinárodní úřad69. 

Žádost podává příslušný národní úřad pro průmyslové vlastnictví jménem osoby, 

která využívá ochranu označení původu na národní úrovni. Registrace je, jak bylo 

zmíněno u popisu národního zápisu označení původu, možná pro právnické osoby práva 

veřejného i soukromého i pro fyzické osoby. Žádost musí obsahovat název označení 

původu, jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby, která má název registrovaný 

na národní úrovni a označení zboží, které má být označením původu chráněno. Dále je 

v žádosti třeba vymezit oblast, v níž dochází k pěstování produktu nebo jeho výrobě a 

právní zdůvodnění poskytnutí ochrany národní autoritou. Spolu s žádostí je třeba zaslat 

Mezinárodnímu úřadu také registrační poplatek, který činní 500 švýcarských franků.70 

Veškerá komunikace mezi příslušnými národními úřady a Mezinárodním úřadem pak 

probíhá v jednom ze zmíněných jazyků, podle volby příslušného úřadu. Podle článku 5 

Administrativních pokynů k aplikaci Lisabonské dohody je třeba, aby podání od 

národních úřadů měla písemnou podobu. Přípustná je i forma faxu nebo elektronická 

komunikace. Elektronická komunikace je možná po předchozí domluvě mezi úřady. 

Národní úřad bude v každém případě vyrozuměn o svém nevyhovujícím podání, což 

jistě přispívá k rychlosti vyřízení žádosti o zápis a k právní jistotě žadatelů o zápis.   

Mezinárodní úřad provádí pouze formální kontrolu žádosti. V případě, že bude 

zjištěn formální nedostatek žádosti, má přihlašovatel lhůtu tří měsíců na jeho odstranění. 

Pokud bude žádost po formální stránce shledána vyhovující, provede Mezinárodní úřad 

                                                           
69 Text dokumentu viz Česko. Administrativní pokyny k aplikaci Lisabonské dohody. Dostupné také z: 
<http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/arch2010/Provadeci-predpisy-k-aplikaci-Lisabonske-
dohody0.html>. 
70 WIPO. Fees: International Regisration of Appellations of Origin [online]. Geneva: WIPO, ca. 2013 [cit. 
2013-3-2]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/lisbon/en/fees/>. 
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zápis označení původu v periodicky vydávaném věstníku a současně o zápise vyrozumí 

členské státy Zvláštní unie. Jako den zápisu je shodně s národní úpravou uveden den, 

kdy byla žádost o zápis doručena. V případech kdy žádost postrádá označení země 

původu, označení držitelů práva užívat označení původu, název označení původu nebo 

označení zboží, které má být označením chráněno, bude jako den registrace označení 

původu zapsán den, ve kterém bylo doručeno podání, kterým je odstraněn poslední ze 

zmiňovaných nedostatků.71 Pokud nebude do jednoho roku od oznámení o provedení 

mezinárodního zápisu vznesena námitka proti mezinárodnímu zápisu ostatními 

členskými státy, stane se označení původu mezinárodně zapsaným označením původu a 

bude požívat ochrany na území všech členských států Zvláštní unie. Od 1. ledna 2010 

májí státy možnost nejen vyjádřit svůj souhlas s udělením mezinárodní ochrany 

označení původu tak, že nevznesou námitky, ale mohou přímo vydat prohlášení o 

udělení ochrany. 

 

4.4.3 Odmítnutí označení původu 

Členské státy mohou po dobu jednoho roku od obdržení oznámení o zápisu 

označení odmítnout poskytnutí ochrany tomuto označení původu na svém území. 

Neudělení ochrany označení původu na základě Lisabonské úmluvy však nevylučuje 

ochranu označení původu na základě jiného právního aktu. Prohlášení o odmítnutí 

poskytnutí ochrany musí kromě dodržení lhůty jednoho roku od obdržení oznámení také 

obsahovat důvod odmítnutí poskytnutí ochrany. V textu dokumentu WIPO Registration 

Procedure and Possibility of Refusal jsou zmiňovány následují důvody k odmítnutí: 

označení původu se stalo druhovým označením zboží na území namítajícího státu, 

označení původu je v rozporu s již chráněnou ochrannou známkou nebo jinými právy 

nebo zeměpisné označení neodpovídá označení původu podle Lisabonské úmluvy72. 

Odmítnutí poskytnutí ochrany může mít právní i věcné důvody. O předložených 

námitkách je vyrozuměn národní úřad, který přihlášku Mezinárodnímu úřadu zaslal. 

Prohlášení o odmítnutí se zveřejní ve věstníku a zapíše v Mezinárodním rejstříku 

                                                           
71 WIPO. Registration Procedure And Possibility Of Refusal [online]. Geneva: WIPO, ca. 2013 [cit. 2013-3-
2]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/lisbon/en/general/application_procedure.html>. 
72 WIPO. Registration Procedure And Possibility Of Refusal [online]. Geneva: WIPO, ca. 2013 [cit. 2013-3-
2]. Dostupné z: <http://www.wipo.int/lisbon/en/general/application_procedure.html>. 
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označení původu. Zájemce o zápis, jehož jménem národní úřad přihlášku podává, má 

právo použít všechny prostředky, které umožňuje použít národní zákonodárství 

namítající země, aby jeho žádost o zápis byla úspěšná i v namítající zemi. Namítající 

stát má právo svou námitku kdykoliv stáhnout. Zápis do Mezinárodního rejstříku se 

provádí v jednom z již zmíněných jazyků. Pokud je nutný překlad, provede ho 

Mezinárodní kancelář. Samotné označení původu se nepřekládá. 

 

4.4.4 Prováděcí řád k Lisabonské dohodě a Administrativní pokyny 

k aplikaci Lisabonské dohody 

V současné době jsou pro potřeby národních úřadů používány Administrativní 

pokyny k aplikaci Lisabonské dohody, účinné od 1. ledna 201073. Pokyny jsou členěny 

na 9 článků a obsahově se týkají především formulářů vydávaných Mezinárodním 

úřadem a možností komunikace mezi národními úřady a Mezinárodním úřadem. 

Prováděcí řád k Lisabonské dohodě je, jak název napovídá, předpisem, který podrobněji 

rozvádí některá ustanovení Lisabonské dohody. 

 

4.5 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (v angličtině 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) je poslední velkou 

mnohostrannou mezinárodní úmluvou, která ovlivnila ochranu zeměpisných označení a 

označení původu. Sám fakt, že tato dohoda byla uzavřena spolu se založením Světové 

obchodní organizace, napovídá, že práva na označení, byla v roce 1994, tedy po sto 

letech od uzavření PUU považovány za důležitý právní institut, přispívající k rozvoji 

mezinárodního obchodu. TRIPS reflektuje změny, které se ve společnosti uskutečnily 

od doby uzavření PUU na konci 19. století.74 TRIPS obdobně jako PUU zachovává 

princip národního zacházení a princip nejvyšších výhod.75 Dohoda je Přílohou 1C 

                                                           
73 Mimo jiné odkazují na Prováděcí řád k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu. 
74 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 19. 
75 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 187. 
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Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. V České republice je dohoda vyhlášená 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. Již v preambuli je zmíněna 

snaha vytvořit souvztažnost mezi systém ochrany duševního vlastnictví poskytovaným 

WIPO se systémem ochrany WTO. Tento fakt je zdůrazněn v článku 2. Členové TRIPS 

se v něm zavazují dodržovat články 1 až 12 a článek 19 PUU v jejím znění z roku 1967. 

 Články 22 až 24 se věnují zeměpisným označením. Podle Pospíšila lze pod 

pojem zeměpisná označení dle dohody TRIPS zařadit rovněž označení původu.76 

Vzhledem k tomu, že TRIPS odkazuje v oblasti označení původu na konkrétní články 

PUU, text dohody TRIPS neobsahuje příliš podrobnou úpravu ochrany tohoto institutu. 

Obdobně jako PUU zakazuje také TRIPS neoprávněné užívání zeměpisných označení, 

vedoucí k nesprávnému názoru na původ zboží v hospodářské soutěži. Poměrně široce 

se věnuje dohoda ochraně zeměpisných označení pro vína a lihoviny. Obdobně jako 

v případě Evropské unie je tak alkoholu věnována pozornost, která nejspíše pramení 

z jeho obliby a z faktu, že různé druhy alkoholu, především pak vína, bývají silně spjaty 

s konkrétním územím, na kterém jsou vyráběny.  Vzhledem k tomu, že Česká republika 

je signatářem dohody TRIPS, bylo přistoupeno k úpravě národního zákonodárství 

s cílem splnit závazky plynoucí pro Českou republiku z dohody TRIPS. Ustanovení 

příslušných ustanovení TRIPS týkající se zeměpisných označení jsou promítnuty 

v ZOP, zákoně č. 441/2003 Sb., 634/1992 Sb., 110/1997 Sb. a zákoně č. 513/1991 Sb.77 

 

4.6 Příklady označení původu chráněných na základě Lisabonské 

úmluvy 

 

4.6.1 Tequila 

Tequila byla v sedmdesátých letech dvacátého století přihlášena k mezinárodní 

ochraně jako označení původu. Žádost o zápis podala mexická vláda. Většina z více než 

                                                           
76 POSPÍŠIL, Michal. Systém právní úpravy průmyslových práv. [online] Praha: Aplikované právo, roč. 
2003, č. 2. Dostupné z:  <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/9.pdf>. str. 35. 
77 JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví. 2. vyd. 
Praha: Metropolitní Univerzita Praha, 2009. ISBN 80-86855-12-0. str. 189. 
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100 výrobců Tequily má své podniky v okolí 100 mil od stejnojmenného města78. Na 

užití názvu Tequila a případných odvozenin dohlíží Mexický institut průmyslového 

vlastnictví (Mexican Institute of Industrial Property, IMPI). Plody modré odrůdy agáve 

weber, ze kterých je Tequila destilována jsou pěstovány ve vymezených oblastech 

několika mexických států. Způsob výroby tohoto alkoholického nápoje, který se 

komerčně prosadil na mezinárodní úrovni až po mezinárodním zápise označení původu 

koncem sedmdesátých let dvacátého století, spolu s klasifikací jednotlivých druhů 

tequily, systémem kontroly a požadavky na obchodování je stanoven Oficiálním 

mexickým standardem pro Tequilu, NOM-006-SCFI-200579. Jak uvádí např. James, 

mexická vláda se pokouší o ochranu názvu Tequila nejen pomocí mezinárodního zápisu 

označení původu, ale také za pomoci multilaterálních a bilaterálních smluv.80 Lze 

usuzovat, že důvodem je fakt, že členy zvláštní unie na ochranu duševního vlastnictví 

nejsou velké státy s rozvinutým průmyslem, které jsou jednak schopny vyrábět lihoviny 

Tequile podobné a jednak v těchto státech může existovat poptávka po nápojích 

obdobných Tequile. V případě Tequily se jevily problematickými vztahy především s 

USA a Čínou. Před levnějšími výrobky z těchto států může výrobce ze zemí, kde je 

zapsáno označení původu ochránit především vynutitelná bilaterální mezinárodní 

smlouva. Význam Tequily nejen jako produktu, který je úspěšným exportním artiklem, 

ale také jedním ze symbolů Mexika zdůrazňuje fakt, že se stala vůbec prvních 

označením původu, chráněným na základě Lisabonské úmluvy, které bylo pro mexické 

zboží zapsáno81. Podle zdrojů, které se Tequile věnují je ochrana názvu Tequila ať již 

prostřednictvím označení původu nebo pomocí dvoustranných mezinárodních smluv 

                                                           
78 Tento zdroj uvádí v červenci 2012 144 výrobců Tequily viz TYSON, Joseph. Tequila The Essence of 
Mexico [online]. San Diego: TequilaSource.com, poslední aktualizace 2013-2-9 [cit. 2013-3-2]. Dostupné 
z: <http://www.tequilasource.com/>. 
79 Anglický název je „Official Mexican Standard for Tequila“. Text standardu je dostupný v angličtině na 
TEQUILA.NET. What are the regulations governing Tequila? : Official Mexican Standard for Tequila NOM-
006-SCFI-2005 Alcoholic Beverages – Tequila – Specifications [online]. Denver: Tequila.net, © 2002-2013 
[cit. 2013-3-10]. Dostupné z: <http://www.tequila.net/faqs/tequila/what-are-the-regulations-governing-
tequila.html>. 
80 JAMES, Josh. TED Case Studies Number 629: Tequila Trade, Culture, & Environment [online]. 
Washington, DC: American University Washington, DC, June 2001 [cit. 2013-3-10]. Dostupné z: 
<http://www1.american.edu/ted/tequila.htm>. Dále např. CHADWICK Ian. Tequila's Denomination of 
Origin [online]. IanChadwick.com, ca. 2010 [cit. 2013-3-10]. Dostupné z: 
<http://www.ianchadwick.com/tequila/denomination.html>. 
81 GIOVANNINI, Eduardo. Protection Of Geographical Indications: Appellation Of Origin [online]. San 
Francisco: WIPO a USPTO, poslední aktualizace July 3, 2003 [cit. 2013-3-10]. Dostupné z: 
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sfo_03/wipo_geo_sfo_03_7.pdf>. str. 3. 
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důležitá pro ekonomiku Mexika, čemuž také nasvědčuje fakt, že přihlašovatelem 

označení původu je mexická vláda a ne osoby soukromého práva. Zájem mexické vlády 

na ochraně tohoto produktu před napodobováním a využití institutu označení původu 

vypovídá o důležitosti a praktičnosti označení původu nejen pro výrobce, ale i pro státy. 

Lze usuzovat, že v případě výrobků s dobrým exportním potenciálem může označení 

původu sloužit také jako část příjmové stránky státního rozpočtu především ve formě 

daní a cel. Tequila je podle všeho příkladem označení původu, které svým dobrým 

renomé pomáhá výrobcům z určité oblasti k odlišení jejich jedinečného produktu od 

napodobenin, vyráběných ze stejných plodů v podobných klimatických podmínkách. 

Díky účinné mezinárodní ochraně pak může z obliby Tequily těžit jen výrobce, který 

tento nápoj vyrábí v určených oblastech z konkrétní odrůdy agáve a popsanými postupy. 

Mexiko pak pomocí označení původu nejen uchovává část své kultury, ale získává také 

prostředky pro státní rozpočet pomocí daní vybíraných od úspěšných výrobců. Dá se 

tedy říci, že dokud ze strany spotřebitelů trvá poptávka po Tequile nebo jiném zboží, 

může být za pomoci mezinárodního zápisu označení původu garantován příjem z jejího 

prodeje výrobcům z území, které toto zboží proslavilo a také státu, ve kterém se území 

nachází. 

  

4.6.2 Grana Padano 

 Od 23. prosince roku 1969 je na základě Lisabonské úmluvy poskytována 

ochrana na mezinárodní úrovni označení původu pro tradiční italský tvrdý sýr Grana 

Padano.82 Za území na němž se tento druh vyrábí, byly v žádosti o zápis uvedeny 

provincie Bologna, Mantova, Modena, Parma a Reggio Emilia. Navrhovatelem zápisu 

není na rozdíl od Tequily stát, ale Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, tedy 

konsorcium chránící Grana Padano. Sýr dnes označovaný jako Grana Padano se vyrábí 

v údolí řeky Po již od 11. století. Tento sýr prý začali vyrábět cisterciánští mniši, kteří 

v 11. století přemýšleli, jak zužitkovat přebytečné mléko, které se jim díky novým 

způsobům chovu dobytka podařilo produkovat ve velkém množství. Podle 

internetových stránek konsorcia, zůstal způsob výroby tohoto tradičního Italského 

                                                           
82 WIPO. Grana Padano [online]. Geneva: WIPO, ca. 2013 [cit. 2013-3-1]. Dostupné z: < 
http://www.wipo.int/cgi-lis/guest/ifetch5?ENG+LISBON+17-00+41387824-KEY+256+0+504+F-
ENG+1+1+1+25+SEP-0/HITNUM,NO,APP-ENG+AP%2cTRI%2cTRA%2f%22grana+padano%22+>. 
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produktu po staletí nezměněn83. Podle prohlášení konsorcia chránící Grana Padano se 

v určité míře používá názvu Grano k označení sýru podobného druhu.84 Na způsobu 

ochrany Grana Padano lze dobře demonstrovat slabinu mezinárodní ochrany označení 

původu a tou je počet členských států Lisabonského systému. Států poskytujících 

ochranu označením původu na základě Lisabonského systému je 27, což není sice 

zanedbatelné množství, je ovšem třeba připustit, že většina ekonomicky silných zemí na 

seznamu členských států Lisabonské úmluvy chybí. Italská vláda tedy přistoupila 

k dalšímu způsobu ochrany označení původu, který byl již dřív zmíněn a uzavřela 

několik dvoustranných mezinárodních smluv, chránících označení „Grana“. Tyto 

smlouvy byly uzavřeny s Rakouskem, Německem, Francií a Španělskem, tedy zjevně se 

zeměmi, které leží v blízkosti Itálie.85 Současně Rakousko ani Německo nejsou členy 

Lisabonského systému a proto bylo vhodné zajistit pro Grana Padano ochranu v těchto 

zemích bilaterálními smlouvami86. Název Grana je výjimečný mimo jiné i tím, že je 

dále chráněn i na úrovni Evropské unie. Na tomto příkladu je stejně jako v případě 

Tequily dobře patrný význam ochrany pomocí označení původu pro výrobce a současně 

i jejich domovský stát, který díky prodejním úspěchům, získává určité příjmy a vyplatí 

se mu proto vyjednávat dvoustranné mezinárodní smlouvy zaručující ochranu označení 

původu výrobků.  

V roce 2007 byl vynesen rozsudek Evropským soudním dvorem, který ač patří 

svou povahou i do 3. kapitoly, je vhodné uvést na tomto místě, protože se týká označení 

původu Grana Padano. Jde o rozsudek ve Věci T-291/03. Konsorcium chránící Grana 

Padano  v originále Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano žalovalo Úřad 

pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Konkrétně šlo o střet ochranné známky a 

označení původu. Tedy skutečnost upravenou jak právem Evropské unie, tak 

Lisabonskou úmluvou. Rozsudek lze využít nejen pro potřeby chráněného označení 
                                                           
83 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO. The history [online]. San Martino Della 
Battaglia: Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano, ca. 2012 [cit. 2013-3-1]. Dostupné z: 
<http://www.granapadano.com/aspx/Home.aspx?idMenu=1028&liv=1&idAmb=66>. 
84 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO. The history [online]. San Martino Della 
Battaglia: Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano, ca. 2012 [cit. 2013-3-1]. Dostupné z: 
<http://www.granapadano.com/aspx/Home.aspx?idMenu=1028&liv=1&idAmb=66>. 
85 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO. Grana can only be Padano [online]. 
San Martino Della Battaglia: Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano, ca. 2013 [cit. 2013-2-
5]. Dostupné z: <http://www.granapadano.com/aspx/Home.aspx?idMenu=607&liv=1&idAmb=66>. 
86 Seznam členských zemí viz WIPO. Contracting Parties: Contracting Parties Lisbon Agreement [online]. 
Geneva: WIPO, ca. 2012 [cit. 2012-20-6]. Dostupné z: 
<http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10>. 
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původu Grana Padano, ale pro ilustraci vztahu označení původu a ochranných známek. 

Jde o střet dvou práv na označení s rozdílnými charakteristikami. Zmínit lze znovu 

velmi omezenou možnost disponovat s označením původu, především jeho převod na 

třetí osobu. Další velký rozdíl je v možnosti blíže neomezeného počtu producentů 

z dané oblasti označení původu využívat po neomezenou dobu. Naproti tomu vlastník 

ochranné známky s ní může nakládat a využívat jí výhradně pro své účelu. Navíc musí 

prodlužovat platnost zápisu známky.      

 Rozhodování probíhalo podle nařízení č. 2081/92, které v článku 14 jasně 

upravovalo přednost staršího označení původu, před nově zapisovanou ochrannou 

známkou. Tento princip je zachován i v současné právní úpravě. V roce 1998 podal 

žadatel o zápis k OHIM žádost o zápich ochranné známky Společenství ve znění 

„GRANA BIRAGHI“. Ochranná známka byla zapsána, neboť OHIM považoval výraz 

grana za zdruhovělý a jako takový byl podle platné právní úpravy způsobilý pro použití 

jak ve starším chráněném označení původu, tak v ochranné známce Společenství. 

Konsorcium se po zápisu této ochranné známky obrátilo na soud s žádostí o zrušení 

ochranné známky. Zajímavé je, že žalobu podpořila také italská vláda, což znovu 

nasvědčuje tomu, že zboží chráněné označením původu, může mít podstatný vliv na 

ekonomiku států a těm se vyplatí podporovat své producenty v případě sporu 

vyplývajícího z užívání označení. Spor se týkal především povahy výrazu grana 

použitého v obou případech práv na označení. Ten považoval OHIM za zdruhovělý a 

proto dovolil jeho užívání v ochranné známce. Výraz grana dle vyjádření žalobce 

pochází od názvu italské řeky a proto nese blízkou spojitost s označením původu. 

V Itálii od 50. let 20. století platí zákon poskytující označení Grana Padano ochranu. Na 

základě tohoto zákona bylo vyneseno několik vnitrostátních rozhodnutí, která 

konstatovala neoprávněné užívání slova „grana“. Žalovaný se domníval, že označení 

grana je zdruhovělý výraz, označující určitý typ sýra nevztahující se k žádné konkrétní 

oblasti. Soud ve svém výroku uvedl, že pro posouzení, zda daný název zdruhověl, je 

třeba provést analýzu využívající národní a evropské právní předpisy. Soud nakonec 

rozhodl tak, že slovo grana není druhové a proto není možné, aby byla užívána 

ochranná známka Společenství obsahující slova grana. To je totiž součástí již dříve 

zapsaného chráněného označení původu Grana Padano. 
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Je zřejmé, že komerčně úspěšné označení původu může představovat dostatečně 

významný motiv pro pokus o překonání jeho zápisu žádostí o zápis ochranné známky. 

Jak je uvedeno v rozhodnutí, žadatel o zápis ochranné známky Společenství byl dříve 

členem konsorcia využívajícího chráněné označení Grana Padano a měl tedy s užíváním 

tohoto označení zkušenosti a lze usuzovat, že chtěl i nadále využívat komerční výhody 

spojené s označení Grana. 

 

4.7 Shrnutí ochrany označení původu poskytované na mezinárodní 

úrovni 

 Mezinárodní smlouvy a především multilaterální úmluvy mají pro ochranu 

označení původu naprosto zásadní význam. PUU vytvořila základ, na kterém byla 

vytvořena řada národních systémů ochrany průmyslového vlastnictví včetně českého 

systému. Lisabonský systém na druhou stranu nemá příliš širokou členskou základnu a 

v případě komerčně úspěšných produktů je třeba využít bilaterálních úmluv, které zajistí 

ochranu označení původu i v zemích, které nejsou jeho členem. Díky vztahu zboží, 

které označení původu chrání je ovšem třeba konstatovat, že mezinárodní úmluvy jsou 

pro úspěšné hájení práv oprávněných uživatelů při mezinárodním obchodě velmi 

důležité.           

 Podle zkušeností uživatelů označení Český granát a Pohořelický kapr lze 

zhodnotit, že ne každý produkt se těší stejnému zájmu spotřebitelů. Velmi záleží na 

druhu zboží a jeho povaze. Proto v některých případech není ochrana pomocí 

mezinárodního zápisu nutná. Jindy ovšem může mezinárodní zápis označení původu 

značně napomoci popularizovat produkt jako v případě Tequily. Lisabonská úmluva 

nemá sice příliš širokou členskou základnu, přesto poskytuje ochranu označením 

v téměř třiceti zemích. Vztahy s nečlenskými státy je nutno vyřešit pomocí 

dvoustranných úmluv. Lze tedy uzavřít, že na mezinárodní úrovni prozatím chybí 

mnohostranná úmluva s širokou členskou základnou, která by zjednodušila zápis 

označení původu, tak jak je to provedeno pro zemědělské produkty a potraviny 

v Evropské unii.
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Závěr 

 

Cílem práce bylo popsat ochranu označení původu teoreticky spolu s uvedením 

příkladů. Práce byla strukturována tak, aby byl zřejmý přínos každé jednotlivé úrovně 

ochrany, tedy národní, evropské a mezinárodní, respektive tak, aby byla zdůrazněna 

potenciální přidaná hodnota dané úrovně ochrany oproti úrovni předchozí.  

V práci byly popsány možnosti podávání žádostí o zápis označení původu a 

možnosti ochrany, které oprávněným uživatelům jednotlivé úrovně poskytují.  

První kapitola poskytla přehled o označení původu jako právním institutu a jeho 

historickém vývoji. V druhé, třetí a čtvrté kapitole byly nejdříve popsány teoreticky 

charakteristické rysy jednotlivých systému ochrany. Následovně, pomocí příkladů 

v každé z těchto kapitol, bylo poukázáno na rozmanitost produktů, které lze pomocí 

označení původu chránit, a také na různý význam označení pro oprávněné uživatele.  

Aby práce poskytla pohled oprávněných uživatelů na možnosti, které označení 

původu nabízí, byly u dvou příkladů použity odpovědi zástupců oslovených společností. 

Na základě odpovědí oslovených společností lze vyvozovat, že význam ochrany pomocí 

označení původu se různí v závislosti na odlišných spotřebitelských preferencích.  

Na zvolených příkladech bylo ilustrováno, že z označení původu mohou mít 

prospěch i jiné subjekty než oprávnění uživatelé. 
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Seznam zkratek 

 

NOP  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 

listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin 

PUU  Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883, 

revidovaná v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, ve 

Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 

31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 a změněná dne 2.10.1979 

TRIPS  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vyhlášená 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb. 

ZOP  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 

WIPO  Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsaná ve 

Stockholmu dne 14.7.1967, změněná dne 2.10.1979 
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