PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ – CERTIFIKAČNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY EU

▪

Je třeba je formulovat jasně a přístupným způsobem.
To znamená 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 přihlašovatel by nebyl oprávněn 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 představovat samostatný dokument. Pravidla pro užívání proto musí obsahovat
následující povinné informace, jejichž předložení požaduje článek 17 prováděcího
nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018 (dále jen „prováděcí nařízení
o OZEU“), strukturované, pokud možno tak, jak článek 17 provádějícího nařízení o OZEU
stanoví:
1. Jméno přihlašovatele
Jméno přihlašovatele v pravidlech pro užívání musí být naprosto stejné jako to,
které je uvedeno v přihlášce.
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“.
nebo
„[Jméno přihlašovatele] prohlašuje, že splňuje požadavky stanovené v čl. 83
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června
2017 o ochranné známce Evropské unie.“
3. Ztvárnění certifikační ochranné známky EU
Ztvárnění označení musí být v pravidlech pro užívání naprosto stejné jako
ztvárnění uvedené v přihlášce. Používá-li se například barevné označení, musí
pravidla pro užívání obsahovat jeho barevné ztvárnění.
4. Výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka EU vztahuje

Seznam výrobků a/nebo služeb v pravidlech pro užívání musí být naprosto stejný
jako seznam, který je uveden v přihlášce. Nestačí uvést odkaz na číslo přihlášky
ochranné známky EU nebo číslo mezinárodního zápisu.
Jakékoliv další omezení specifikace výrobků a/nebo služeb musí být odpovídajícím
způsobem promítnuto do nové verze pravidel pro užívání.
5. Vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou EU
certifikovány (například materiál, způsob výroby výrobků nebo provádění služeb,
kvalita nebo přesnost)
▪ Vlastnosti, pro něž jsou výrobky nebo služby certifikovány, musí být jasně
specifikovány a vysvětleny, aby jim relevantní veřejnost jasně a přesně rozuměla.
▪ V případě, že se specifikace týká různých výrobků nebo služeb a mají být
certifikovány různé vlastnosti, musí být vlastnosti, které mají být certifikovány,
specifikovány pro každý z jednotlivých typů výrobků/služeb v závislosti na
jednotlivých kategoriích výrobků/služeb.
▪ Co se týče služeb, je třeba u každého z jednotlivých typů služeb uvést jejich
vlastnosti, nikoli charakteristiky poskytovatelů služeb.
▪ Popis vlastností, které přihlašovatel skutečně certifikuje, lze popsat obecně, aniž
by bylo nutné podrobně popisovat všechny technické aspekty a specifikace. Je
však třeba rozlišovat, že:
-

pokud systém certifikace zahrnuje veřejně dostupné normy z oficiálních
zdrojů (např. normy ISO, DIN, nařízení a směrnice EU atd.), musí být odkaz na
konkrétní normy uveden v pravidlech pro užívání, neboť tyto normy představují
parametry, které certifikačnímu orgánu slouží jako základ pro posuzování a
testování vlastností certifikovaných výrobků nebo služeb,

-

zatímco pokud certifikační systém zahrnuje soukromé normy (tj. stanovené
samotným přihlašovatelem), nemusí být normy zveřejněny v tak podrobné míře,
a proto by měl být obecný popis těchto norem v pravidlech pro užívání
považován za dostatečný.
Další technické informace lze jednoduše doplnit formou odkazu na příslušné
zdroje prostřednictvím fungujících internetových odkazů nebo příloh.

▪ Dotčené výrobky nebo služby nelze certifikovat, pokud jde o zeměpisné označení,
jak je uvedeno v čl. 83 odst. 1 nařízení o OZEU.
6. Podmínky užívání certifikační ochranné známky EU, včetně sankcí
▪ Nutno zahrnout zvláštní podmínky užívání stanovené pro oprávněného uživatele:
- že ochranná známka má být užívána jako certifikační ochranná známka EU,
- zda se za užívání ochranné známky platí poplatky,
- atd.

▪ Při užívání a v podmínkách užívání v rámci pravidel pro užívání se musí odkazovat
na ztvárnění značky uvedené v přihlášce (viz bod 3). Jakékoliv změny barvy proto
nejsou přípustné a přípustné není ani užívání obrazových ochranných známek jako
ochranných známek slovních.
▪ Povinně se uvádějí příslušné sankce, které se uplatní při nedodržení podmínek
užívání.
7. Osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU
▪ Jasné uvedení toho, kdo je oprávněn užívat certifikační ochrannou známku EU:
(i) každý, kdo splňuje požadovanou normu certifikovaných vlastností (bod 5
výše) a podmínky upravující užívání (bod 6);
(ii) specifická kategorie osob (nutno jasně stanovit objektivní kritéria).
▪ Pokud má přihlašovatel v úmyslu uvést seznam oprávněných uživatelů certifikační
ochranné známky EU, lze na ně odkázat pomocí internetového odkazu, který
umožní pravidelnou aktualizaci, aniž by bylo třeba pravidla pro užívání upravovat.
▪ Osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku EU musí být označovány
jako „oprávnění uživatelé“.
▪ „Oprávnění uživatelé“ nemají právo převést užívání certifikační ochranné známky
EU na kteroukoli třetí stranu nebo kterékoli třetí straně udělit k tomuto užívání
licenci.
8. Způsoby, jimiž má certifikační orgán tyto vlastnosti testovat a dohlížet na užívání
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. Tato
opatření (testování a dohled) se mohou týkat:
-

metod a četnosti testování a provádění dohledu,
kvalifikace osob provádějících testování a dohled,
„spouštěčů“ dodatečných nebo rozšířených testů nebo dohledových opatření,
atd.

Opatření musí přihlašovatel dostatečně jasně popsat, aby se zajistilo, že se daná
certifikační ochranná známka bude vztahovat na výrobky nebo služby, které jsou
skutečně certifikovány.
▪ Přihlašovatel nutně nemusí provádět testování nebo dohlížet na podmínky užívání.
V některých případech může být nutné spolupracovat se specializovanějšími
externími subjekty provádějícími testování a/nebo dohled.
▪ Stejně tak lze testování označených výrobků a/nebo služeb a provádění dohledu
nad podmínkami užívání omezit na vzorek nebo náhodné kontroly a není třeba je
uplatňovat na veškeré certifikované výrobky nebo uživatele.

▪

▪

Další pokyny:
-

Úřad doporučuje vyhnout se podávání dodatečných dokumentů či příloh. V případě,
že pravidla pro užívání odkazují na další dokumenty (např. normy regulované
v systémech ISO, DIN, normy...), však úřad doporučuje předložit fungující
internetové odkazy nabízející snadný přístup k jejich poslední verzi. Přílohy jsou
součástí pravidel pro užívání. Případné změny dokumentů, které byly podány jako
přílohy, nebo internetových odkazů je proto třeba úřadu oznámit.

-

V případě, že přihlašovatel doplní povinné informace obsažené v pravidlech pro
užívání o přílohy, je třeba tyto přílohy jasně označit číslem v textu pravidel pro užívání
a v přiložených dokumentech, aby čtenář mohl snadno určit jejich vzájemnou
souvislost a aby byla zachována soudržnost.

-

V případě, že přihlašovatel mění pravidla pro užívání za účelem odstranění
nedostatků, které úřad zjistil, musí revidovaná pravidla pro užívání podat v plném
znění (nikoliv jen jejich úryvky).

-

Jakmile je certifikační ochranná známka EU zapsána, její majitel musí úřadu
předkládat každou změnu pravidel pro užívání, a to podle článku 88 nařízení o
OZEU. Takováto změna bude opět zkoumána, a to s ohledem na požadavky článku
84 nařízení o OZEU a s ohledem na zajištění toho, aby nedošlo ke vzniku jednoho
z důvodů pro zamítnutí, které stanoví článek 85 nařízení o OZEU. Změny pravidel pro
užívání nabývají účinku teprve ke dni jejich uvedení v rejstříku.

Další informace o průzkumu certifikačních ochranných známek EU jsou k dispozici
v metodických pokynech EUIPO:
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778628/1687664/metodicke-pokyny-k-ochrannýmznamkam/uvod
o
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