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PODĚKOVÁNÍ 
 
Tato studie byla vypracována za přispění zaměstnanců Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), 
kteří se aktivně zúčastnili první fáze shromažďování údajů od vnitrostátních orgánů členských států EU 
a v průběhu studie s nimi spolupracovali. Jedná se o tyto zaměstnance: Massimo Antonelli (vyslaný národní 
odborník v Evropském středisku pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, vedoucí projektu), 
Justyna Antolak-Szymanska, Ninoslav Babić, Raffaella Bassi, Juan Bautista Alpañes, Stephane Beslier, 
Solveiga Bieza, Irena Dotcheva, Francisco Garcia Valero, Justyna Gbyl, Sandra Ibañez, Elena Ionascu, 
Holger Kunz, Lina Lapinskaite, Stanislava Mikulova, Luis Mora Bajo, Mira Rajh, Ines Ribeiro Da Cunha, Gerrit 
Schutte, Aliki Spandagou, Krisztina Tilinger, Adriana Van Rooden a Martin Vuijst. Zvláštní poděkování za 
podporu a poradenství poskytované po celou dobu studie patří těmto odborníkům na duševní vlastnictví 
z úřadu EUIPO a z Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví: Óscar 
Mondejar, vedoucí právního oddělení EUIPO-ICLAD, Nathan Wajsman, hlavní ekonom střediska, a Vincent 
O’Reilly, vedoucí týmu pro právní a mezinárodní záležitosti střediska. 
 
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví pověřil vypracováním této studie římskou pobočku 
poradenské společnosti KPMG. 
 
V průběhu vypracovávání studie významně přispěli Michele Elio De Tullio, Astrid Wiedersich Avena a Arianna 
Di Sanno (De Tullio & Partners). Další užitečné příspěvky dodali Benedetto Francesco Ballatore, Vincenzo 
Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia a Domenico Vona (italské ministerstvo zemědělství, potravinářství 
a lesnictví), Výzkumný institut OSN pro otázky meziregionálního zločinu a trestní spravedlnosti (UNICRI), 
Iakovina Bakoulopoulou (řecké ministerstvo pro rozvoj venkova a potravinářství), David Alexandre (starší 
společník u advokátní kanceláře Arendt & Medernach), Eleni Kokkini (právní zástupkyně u advokátní 
kanceláře Helen Papaconstantinou & Partners), Paulo Monteverde (společník u advokátní kanceláře Baptista, 
Monteverde & Associados), Ana Soeiro (výkonná ředitelka asociace QUALIFICA/oriGIn Portugal), Alberto 
Ribeiro de Almeida (PhD, profesor na univerzitě Lusíada University v Portu, vedoucí právního oddělení IVDP), 
Elena Bertolotto (společnice u advokátní kanceláře ALTIUS), Olivier Vrins (společník u advokátní kanceláře 
ALTIUS), Roxana Sârghi (hlavní právní asistentka v oblasti ochranných známek u společnosti Petošević), 
Karel Šindelka (společník u advokátní kanceláře Šindelka & Lachmannová), Peter Bolger (společník, vedoucí 
sekce pro duševní vlastnictví, technologie a ochranu soukromí u advokátní kanceláře LK Shields Solicitors), 
Aideen Burke (pomocná právní zástupkyně u advokátní kanceláře LK Shields Solicitors) a Andrea Ringle 
(společnice u advokátní kanceláře Brl Boege Rohde Luebbehuesen). 
 
V neposlední řadě by autoři rádi poděkovali úředníkům Evropské komise z Generálního ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova z oddělení B3 pro zeměpisná označení, kteří při vzniku studie pomáhali 
a podíleli se na průběžnému monitorování. 
 
 

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK 
 
Tato zpráva vychází z údajů poskytnutých vnitrostátními orgány členských států EU, které mají na starosti 
politiky kvality v zemědělsko-potravinářském odvětví, a z doplňujících informací z volně dostupných zdrojů. 
Poskytnuté informace nemají být v žádném případě auditem vnitrostátních systémů kontroly ani posouzením 
účinnosti jejich výkonnosti. 
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SHRNUTÍ 

 
 

 
Tato zpráva je výsledkem studie o ochraně a kontrole zemědělských zeměpisných označení, kvůli které 
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) Evropské komise požádalo o spolupráci 
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví úřadu EUIPO. Hlavním cílem 
studie je poskytnout lepší znalost oblasti systémů kontroly a ochrany zeměpisných označení ve 
28 členských státech EU prostřednictvím zmapování všech příslušných orgánů a zavedených postupů, 
včetně donucovacích opatření proti porušování práv. 
 
Zpráva poskytuje obecný přehled a popis jednotlivých vnitrostátních systémů kontroly potravin 
a zemědělských produktů, vín, lihovin a aromatizovaných vinných nápojů. Součástí zprávy je i příručka 
obsahující celkový přehled všech vnitrostátních příslušných orgánů a kontrolních subjektů a jejich 
kontaktní údaje, jakož i některé užitečné informace, které uživatelům zeměpisných označení pomohou 
nalézt lepší ochranu proti porušování práv. 
 
Studie byla provedena na základě sekundárního a terénního výzkumu uskutečněného za účelem 
shromáždění konzistentního souboru informací. Tato výzkumná činnost začala přípravou společného 
„systému shromažďování údajů“ a jeho předložením 28 členským státům EU s cílem shromáždit 
strukturované informace o fungování systémů kontroly a ochrany zeměpisných označení v Evropské unii. 
 
Po rozsáhlé výzkumné činnosti byly všechny získané údaje shromážděny, posouzeny a uspořádány do 
této zprávy. Tudíž nejen celkový dosažený rozsah, ale i struktura a úroveň podrobnosti předložených 
informací značně závisí na míře přispění jednotlivých členských států. Z 28 členských států jich 23 
poskytlo pro tento průzkum detailní informace, a proto zbývajících 5 členských států není ve zprávě 
zahrnuto. 
 
I přes harmonizovanou strukturu zprávy založené na jednotném programu výzkumu uplatněném ve všech 
členských státech jsou předložené informace různorodé co do úrovně podrobností a rozsahu a stejně tak 
jsou někdy nerovnoměrné v pokrytí různých oblastí zájmu. To odráží vysokou nestejnorodost přístupů 
členských států při provádění kontrol, přestože byly prováděny v rámci společného právního rámce EU. 
Samozřejmě v tom hraje úlohu i různorodá ekonomická hodnota zemědělsko-potravinářských 
zeměpisných označení v jednotlivých národních hospodářstvích (a to pokud jde o domácí produkci i 
obecnou spotřebu vysoce kvalitních produktů). Některé konkrétní příklady: 
 

 postupy kontroly nejsou vždy speciálně určené pro ověřování zeměpisných označení (častěji jsou 
sloučeny v rámci obecného systému vnitrostátních kontrol bezpečnosti potravin a krmiv), a ne vždy 
jsou jim tudíž přiděleny příslušné zdroje; 

 

 donucovací aparát pro zeměpisná označení zahrnuje pouze vnitrostátní opatření, jež mohou být 
v některých případech vydána z moci úřední; 

 

 systémy správních sankcí vůči neoprávněným uživatelům jsou různě podrobné z hlediska typů 
porušování práv a stanovení preventivních a nápravných opatření; 

 

 různé druhy trestných činů se v některých případech konkrétně týkají pouze porušení pravidel pro 
označení původu potravinářských výrobků. 
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Přestože cílem této práce není posuzovat účinnost a účelnost různých zavedených vnitrostátních systémů, 
závěry plynoucí z průzkumu a odlišné vnitrostátní přístupy umožňují jisté obecné úvahy. 
 
 
DELEGOVÁNÍ KONTROL 
 
Všechny členské státy mají zavedený systém na zajištění úředních kontrol zeměpisných označení. 
 
Jak vyplynulo ze shromážděných informací, úředními kontrolami před uvedením produktů se zeměpisným 
označením na trh jsou často pověřeny soukromé či veřejné kontrolní subjekty, což je možnost stanovená 
nařízeními EU. Členské státy, ve kterých ústřední orgány přinejmenším zčásti pověřují kontrolami kontrolní 
subjekty, jsou zejména tyto: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, 
Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království 
a Španělsko. 
 
 
AKREDITACE KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ 
 
Pravidla akreditace pověřených kontrolních subjektů, jak jsou ustavena na úrovni EU, jsou až na pár 
výjimek obecně dodržována. V souladu s nařízeními EU používají vnitrostátní akreditační orgány normu 
ISO/IEC 17065:2012 („Posuzování shody – požadavky na subjekty certifikující výrobky, procesy a služby“). 
Je třeba uvést, že tato norma nahradila roku 2012 normu EN 45011, kterou původně požadovalo nařízení 
(EU) č. 1151/2012 o zemědělských produktech a potravinách 

1
 a nařízení (EU) č. 110/2008 o lihovinách 

2
. 

Novou normu ISO/IEC 17065:2012 ve skutečnosti vyžaduje nařízení (EU) č. 251/2014 pro akreditaci 
kontrolních subjektů pro aromatizované vinné nápoje 

3
. 

 
 
OBECNÉ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
 
Co se týče obecného správního uspořádání, v členských státech lze identifikovat jeden ústřední správní 
orgán, obvykle na úrovni ministerstva, který zodpovídá za celkovou koordinaci systému kontrol a za dohled 
nad ním. V některých členských státech zodpovídají za jednotlivá odvětví produktů různé správní orgány. 
Jako příklad lze uvést Bulharsko, kde jsou politiky kvality rozděleny mezi ministerstvo zemědělství 
(potraviny a víno) a ministerstvo hospodářství (víno a lihoviny). V jiných členských státech dohlíží jedno 
ministerstvo na kontrolu produkce a jiné na dozor nad trhem (příkladem jsou Francie a Španělsko). 
 
Vnitrostátní správní struktura významně ovlivňuje rozdělení pravomocí.  
 
Pokud jde o federálně nebo regionálně uspořádané státy, role a odpovědnost týkající se politik kvality 
a úředních kontrol zeměpisných označení jsou rozděleny odlišně na celostátní a na místní úrovni 
v Rakousku, Německu, Belgii a ve Španělsku. 
 
V Rakousku jsou ústřední orgány zodpovědné za návrhy právních předpisů, které stanovují povinnosti 
příslušných orgánů, a za všeobecnou koordinaci systému, zatímco na regionální úrovni zemští hejtmani 
provádějí spolkovou politiku v oblasti potravin podle pokynů vydaných příslušnými orgány. 

                                                        
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin, Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1. 
2 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, Úř. věst. L 39, 13.2.2008, 
s. 16. 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných nápojů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, 
Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14. 
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Systém je vysoce decentralizovaný také v Německu, kde je provádění kontrol vyžadovaných ustanoveními 
EU v pravomoci jednotlivých spolkových zemí. 
 
Podobně byly ve Španělsku pravomoci přeneseny na 17 regionálních autonomních oblastí a na dvě 
autonomní města (Ceuta a Melilla). V důsledku toho je ve Španělsku 20 „ústředních“ orgánů, jeden pro 
každou z 19 autonomních vlád a jeden na vnitrostátní úrovni pro zeměpisná označení přesahující 
autonomní úroveň, tedy pro zeměpisná označení zahrnující území, do kterého spadá více než jedna 
autonomní oblast či město. 
 
Podobně je tomu v Belgii, kde jsou kontroly nad produkcí decentralizovány do tří „regionů“ a stát 
koordinuje dozor nad trhem prostřednictvím ministerstva hospodářství. 
 
 
CELNÍ ORGÁNY 
 
Za úřední kontroly zeměpisných označení téměř výhradně zodpovídají příslušné veřejné orgány určené 
pro úřední kontroly a pověřené kontrolní subjekty. Je třeba uvést, že pokud jde o úlohu celních orgánů, 
s výjimkou Itálie, Spojeného království a Irska jim až na jejich pravomoci a právní závazky vyplývající 
z nařízení (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví na hranicích není přidělen žádný 
zvláštní úkol 

4
. Ve Spojeném království jsou celní orgány jedním z určených příslušných orgánů pro 

lihoviny, vína a aromatizované vinné nápoje, a to pro kontrolu produkce i trhu, zatímco v Itálii a Irsku patří 
mezi příslušné orgány pro kontrolu zeměpisných označení lihovin. Za zmínku stojí Itálie, kde celní orgány 
zajišťují dodržování daňových předpisů a práv duševního vlastnictví v odvětví lihovin pomocí jedinečného 
ověřovacího cyklu, konkrétně prostřednictvím optimalizovaného použití laboratoří, které jsou vysoce 
specializované na látky obsahující alkohol. 
 
 
ZDROJE 
 
Během výzkumu se v několika členských státech vyskytly problémy při zjišťování konkrétních informací 
o skutečných kontrolních postupech uplatňovaných příslušnými orgány a kontrolními subjekty. Pokud se 
jedná o souhrnné údaje o kontrolních postupech v potravinovém řetězci, konkrétní informace týkající se 
laboratoří a zdrojů zapojených do kontrol zeměpisných označení nebyly k dispozici v několika členských 
státech. 
 
Z průzkumu jasně vyplývá, že mnoho členských států využívá postupy, zdroje a nástroje zavedené do 
praxe pro provádění úředních kontrol bezpečnosti potravin a krmiv, které stanovuje nařízení (ES) 
č. 882/2004 

5
, rovněž k provádění svých povinností v oblasti kontroly zeměpisných označení. Jestliže se 

tento organizační model v některých členských státech co do využití dostupných zdrojů osvědčil, lze jej 
považovat za přijatelný. Jak již bylo uvedeno výše, tento přístup však neumožnil, aby byly shromážděny 
údaje související se zeměpisnými označeními pro některá témata průzkumu, jako jsou přidělené zdroje 
a odborná příprava zaměstnanců, jakož i kritéria analýzy rizik a zvolená metodika plánování. 
 
Kromě toho povinnost stanovená nařízeními EU o zeměpisných označeních, a to konkrétně informovat 
Evropskou komisi o plánech úředních kontrol zeměpisných označení a souvisejících výsledcích 

                                                        
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15. 
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření 
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, 
Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Je třeba uvést, že v průběhu tohoto průzkumu bylo uvedené nařízení nahrazeno nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1. 
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v samostatných oddílech víceletého vnitrostátního plánu kontrol a příslušných výročních zpráv 
o bezpečnosti potravin a krmiv v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, není vždy plně dodržována. 
 
VNITROSTÁTNÍ DONUCOVACÍ OPATŘENÍ 
 
Správní sankce 
 
Pokud jde o vnitrostátní donucovací opatření, stojí za zmínku, že členské státy splňují obecnou povinnost 
mít zavedený systém správních sankcí pro uživatele zeměpisných označení, kteří nedodržují technické 
specifikace produktů/výrobků (včetně preventivních opatření), ve formě pokut a zákazů uvádění těchto 
produktů/výrobků na trh a jejich zpracování. Kategorizace a klasifikace správních pokut jsou vnitrostátními 
systémy stanoveny různě, od velmi podrobných (mimo jiné v Itálii, Polsku, španělskými místními právními 
předpisy) až po ty obecnější. 
 
 
Ochrana z moci úřední 
 
Ačkoli neodpovídá žádné právní definici, týká se pojem ochrany z moci úřední obecné povinnosti 
stanovené nařízeními EU o zeměpisných označeních pro členské státy, aby prostřednictvím příslušných 
správních či právních kroků předešly či zabránily neoprávněnému používání chráněných názvů 
výrobků/produktů, které jsou produkovány/vyráběny nebo se s nimi obchoduje na vnitrostátních trzích. 
Tato opatření mají zajistit lepší ochranu zapsaných názvů v celé Evropské unii (kromě plánovaných 
úředních kontrol názvů, které si nechali zapsat vnitrostátní uživatelé) pomocí kroků provedených bez 
předchozího nároku či žádosti, a zejména poskytnout ochranu na trhu členského státu pro uživatele 
z jiného členského státu. 
 
Pokud jde o ochranu zeměpisných označení z moci úřední, důležité údaje byly k dispozici pouze 
od několika jurisdikcí v rámci Evropské unie (a to z Francie, Chorvatska, Itálie, Lotyšska, Maďarska, 
Německa, Polska, Rumunska a Španělska). 
 
Způsob, jakým členské státy provádějí opatření z moci úřední, je ponechán na nich. Nedostatek 
konkrétních opatření však může bránit účinnému prosazování práv zeměpisných označení. 
 
Kromě uplatňování systémů správních a trestních sankcí se většina členských států zdála být neochotná 
poskytnout podrobnosti o dalších iniciativách nebo ustanoveních k prosazování zeměpisných označení. 
Několik dobrých příkladů nicméně najdeme v některých zemích s nejvíce zeměpisnými označeními, jako je 
Itálie, kde je k ochraně z moci úřední zákonem pověřen zvláštní orgán, a pravidelně jsou přijímána 
úspěšná opatření, jako je kontrola nad elektronickým obchodováním a zvláštní dohody o spolupráci 
s hlavními poskytovateli platforem pro elektronické obchodování. 
 
 
Trestní právo 
 
Systém trestněprávní ochrany je rovněž roztříštěný, třebaže v menší míře. Většina právních předpisů 
členských států EU stanovuje v případech porušování práv zeměpisných označení konkrétní trestní 
sankce, zatímco v Belgii, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku a Řecku jsou uplatňovány obecné 
trestné činy a tresty stanovené v případě porušení práv duševního vlastnictví. 
 
 
Zjednání nápravy podle občanského práva 
 
Navíc co se týče prosazování občanského práva, většina členských států má několik právních nástrojů, 
jako jsou právní předpisy o ochranných známkách, právní předpisy o nekalé hospodářské soutěži a na 
ochranu spotřebitele, které uživatelům a spotřebitelům poskytují účinná nápravná opatření. 
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SPOLUPRÁCE 
 
V rámci systémů prosazování práv byly požadovány také informace o opatřeních v oblasti spolupráce mezi 
členskými státy, která mají zajistit účinné řešení případů porušování práv na úrovni EU. Kupodivu téměř 
všechny analyzované členské státy zmínily síť EU pro odhalování podvodů v potravinářství a systém 
včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízené Evropskou komisí coby platformy pro 
výměnu informací a upozornění o případech týkajících se zeměpisných označení. V této souvislosti byl 
často uváděn systém správní pomoci a spolupráce – nástroj IT určený pro správní pomoc – coby nástroj 
ke spolupráci na případech týkajících se zeměpisných označení (Španělsko, Litva, Itálie, Francie, Česká 
republika, Bulharsko a Rakousko). 
 
Jak již bylo řečeno, v příloze zprávy o vnitrostátních systémech se nachází „Příručka pro veřejné orgány 
a hospodářské subjekty“, která obsahuje kontaktní údaje a praktické informace o nápravných opatřeních. 
Na zprávu dále navazuje dodatek, který obsahuje soubor osvědčených postupů identifikovaných 
v průběhu průzkumu, coby doplňující zdroj údajů a inspirace pro veřejné orgány a kontrolní subjekty 
v členských státech, aby jim pomohl doladit příslušné postupy a případně vylepšit jejich výkonnost. V době 
vydání této zprávy příprava dodatku nadále probíhá ve spolupráci s GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova 
Evropské komise a vnitrostátními odborníky z veřejného i soukromého sektoru. Očekává se, že dodatek 
bude zveřejněn do konce tohoto roku. 
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