
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ – CERTIFIKAČNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EU  

 

 Je třeba je formulovat jasně a srozumitelně, 
 

tj. s dostatečnou jasností a přesností, aby čtenář pochopil, jaké požadavky je třeba 

splňovat pro užívání certifikační ochranné známky EU. 

 

 Je třeba je podat do dvou měsíců ode dne podání přihlášky certifikační ochranné 

známky EU. 

 

 Nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. 

Například že přihlašovatel nebude mít právo provádět certifikaci (např. z důvodu 
nedodržení zákonných ustanovení); povolení nebo podmínky užívání rozlišují mezi 
účastníky trhu bez řádného odůvodnění (jako je nedostatek objektivních kritérií nebo 
použití nepřípustných kritérií). 
 

 Musí obsahovat tyto povinné informace požadované podle článku 17 prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017: 

 

 
1. Jméno přihlašovatele. 
 

 

 
2. Prohlášení přihlašovatele o tom, že nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující 

dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. 
 

 
„Tímto prohlašuji, že nevykonávám podnikatelskou činnost zahrnující 
dodávání/poskytování [výrobků] [služeb] [výrobků a služeb], které jsou 
certifikovány“. 

 

3. Ztvárnění certifikační ochranné známky EU. 
 

 
Ztvárnění označení musí být naprosto stejné jako ztvárnění, které je uvedeno 
v přihlášce. 

 

4. Výrobky nebo služby, na něž se vztahuje certifikační ochranná známka EU. 
 

 
Seznam výrobků a/nebo služeb musí být naprosto stejný jako seznam, který je 
uveden v přihlášce. 

 

5. Vlastnosti výrobků a/nebo služeb, které mají být certifikovány certifikační ochrannou 
známkou EU (například materiál, způsob výroby výrobků nebo provádění služeb, 
kvalita nebo přesnost). 

 

 



 Vlastnosti musí být jasně uvedené a musí být vysvětleno, pro jaké výrobky a/nebo 
služby se certifikace provádí, aby tomu příslušné subjekty jasně a přesně rozuměly. 

 
 V případě, že se certifikace týká různých výrobků a že mají být certifikovány různé 

vlastnosti, musí být v závislosti na jednotlivých kategoriích výrobků uvedeno, podle 
jaké normy se každý z jednotlivých typů výrobků bude certifikovat. 

 
 Co se týče služeb, je třeba u každého z různých typů služeb uvést jejich vlastnosti, 

nikoli charakteristiky poskytovatelů služeb. 
 

 Vlastnosti lze popsat obecně, není třeba podrobně uvádět veškeré technické 
aspekty a specifikace, které lze pouze doplnit odkazem na oficiální (tj. soukromé 
nebo veřejné orgány) nebo obecně dostupné zdroje (např. samotným 
přihlašovatelem) ve formě příloh nebo internetových odkazů. 

 
 Dotčené výrobky nebo služby nelze certifikovat, pokud jde o zeměpisné označení, 

jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 nařízení o OZEU. 
 

6. Podmínky pro užívání certifikační ochranné známky EU, včetně sankcí. 
 

 
 Nutno zahrnout zvláštní podmínky užívání stanovené pro oprávněného uživatele: 

- že známka má být užívána jako certifikační ochranná známka EU, 
- zda se za užívání ochranné známky platí poplatky, 
- atd. 

 
 Povinnost uvést příslušné sankce, které se uplatní v případě: 

- nedodržení podmínek užívání a  
- zneužití certifikační ochranné známky EU. 
 

7. Osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU. 
 

 
 Jasné uvedení toho, kdo je oprávněn užívat certifikační ochrannou známku EU: 

i) každý, kdo splňuje požadovaná kritéria (jak je uvedeno v bodech 5 a 6); 
ii) specifická kategorie osob (nutno jasně stanovit objektivní kritéria). 

 
 Pokud má přihlašovatel v úmyslu uvést seznam oprávněných uživatelů certifikační 

ochranné známky EU, je třeba na ně odkázat pomocí internetového odkazu, který 
umožní pravidelnou aktualizaci, aniž by bylo třeba pravidla užívání upravovat. 

 

8. Jak bude certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a jak bude vykonáván dohled nad 
užíváním certifikační ochranné známky EU. 

 

 
 Nutno specifikovat použité metody testování a systém dohledu použitý 

přihlašovatelem/majitelem certifikační ochranné známky EU, aby se zajistilo, že 
označené výrobky a/nebo služby skutečně mají certifikované vlastnosti: 
 

- metody a četnost testování a provádění dohledu, 
- kvalifikace osob provádějících testování a dohled, 
- „spouštěče“ dodatečných nebo rozšířených testů nebo dohledových opatření, 
- atd. 
 



Oba soubory opatření (testování a dohled) musí přihlašovatel dostatečně jasně 
popsat, aby přesvědčil úřad i účastníky trhu, že tato opatření dostatečně zaručují, 
že se daná certifikační ochranná známka skutečně vztahuje na zboží a/nebo 
služby, které jsou certifikovány. 
 

 Přihlašovatel nutně nemusí provádět testování nebo dohlížet na podmínky užívání. 
V některých případech může být nutné spolupracovat se specializovanými 
externími subjekty provádějícími testování a/nebo dohled. 

 
 Stejně tak lze testování označených výrobků a/nebo služeb a provádění dohledu 

nad podmínkami užití omezit na vzorek nebo náhodné kontroly a není třeba je 
uplatňovat na veškeré certifikované zboží nebo uživatele. 

 

Poznámka: V případě, že přihlašovatel doplní povinné informace obsažené v pravidlech 

užívání o přílohy, je třeba tyto přílohy jasně označit číslem v textu pravidel užívání a 

v přiložených dokumentech, aby čtenář mohl snadno určit jejich vzájemnou souvislost a aby 

byla zachována soudržnost. 

 




