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Definice / Souvislosti 

Kvalita, pověst nebo jiné charakteristiky určitého produktu mohou být určeny jeho původem. 

Zeměpisná označení jsou názvy míst (nebo v některých zemích také slova spojená s určitým 

místem), které se používají k identifikaci produktů pocházejících z těchto míst a vykazujících 

tyto vlastnosti. 

V Evropské unii existuje mnoho takových produktů, jejichž základem jsou tradiční znalosti 

a výrobní postupy: nože Laguiole, český křišťál, skotský tartan, carrarský mramor nebo 

aubussonská tapisérie. Tyto výrobky jsou nedílnou součástí kulturního, sociálního 

a hospodářského dědictví určitého místa a dokládají rozsah evropských dovedností 

a evropského kulturního dědictví. Představují určitou historii, odbornost, vlohy.  

Vzhledem k tomu, že jsou tyto výrobky výsledkem těchto dovedností, že jsou to kvalitní 

výrobky, které jsou jako takové vyhledávány, a že se váží k určitému místu nebo kultuře, 

mohou být předmětem zneužití identity. Toto zneužití způsobuje dvojí újmu. 

Za prvé poškozuje spotřebitele, kteří se domnívají, že si kupují kvalitní reprezentativní 

výrobky založené na místních dovednostech a znalostech, a nakonec zjistí, že se jedná 

o výrobky vyrobené zcela jinde, než mají být, které často nerespektují tradice podílející se 

na jejich proslulosti. 

Za druhé poškozuje podniky, které čelí konkurenci výrobků zneužívajících jejich věhlas 

a prodávaných za nižší ceny. Vedlejším efektem navíc v některých případech bývá poškození 

dobrého jména a pověsti pravých výrobků. 

 

Co existuje 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Světové obchodní 

organizace (WTO) stanoví standardní úroveň ochrany všech výrobků. Ukládá povinnost 

chránit zeměpisná označení tak, aby nedocházelo ke klamání veřejnosti a aby se zabránilo 

nekalé hospodářské soutěži. 

 

Registraci a ochranu zeměpisných označení upravují v současnosti na evropské úrovni čtyři 

nařízení: 

– nařízení (EU) č. 1151/2012 o zemědělských produktech a potravinách, tzv. nařízení 

„o kvalitě“; 

– nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, tzv. 

„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“; 

– nařízení (EU) č. 110/2008 o lihovinách; 

– nařízení (EU) č. 251/2014 o aromatizovaných vinných výrobcích. 

 

Na druhou stranu v současnosti neexistuje evropská právní úprava na ochranu používání 

označení průmyslových a řemeslných výrobků. Nezemědělské produkty jsou totiž chráněny 

vnitrostátními právními nástroji, což má za následek různou úroveň ochrany. Výrobci, kteří 

chtějí v EU chránit nezemědělské zeměpisné označení, musí o ochranu požádat v každém 

členském státě, kde je to možné (pouze 15 států přijalo právní režim v tomto smyslu), což 

není účelné pro fungování jednotného evropského trhu. 

 

Evropská komise se proto na základě studie a veřejného slyšení rozhodla zahájit konzultaci 

pomocí zelené knihy týkající se možného rozšíření ochrany zeměpisného označení na 

nezemědělské produkty. 

 

Obsah zelené knihy 
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Zelená kniha představuje aktuální situaci, pokud jde o ochranná opatření existující na 

vnitrostátní a evropské úrovni, i hospodářské, sociální a kulturní dopady, které lze očekávat 

od lepší ochrany zeměpisných označení v EU. K diskusi jsou předloženy různé možnosti 

týkající se zejména spojení výrobku s určitým územím nebo způsobu posílení ochrany. 

Komise se například dotazuje, jakou oblast působnosti by mohl evropský legislativní podnět 

pokrývat. Ochrana zeměpisných označení by totiž měla umožnit, aby se zabránilo jakékoli 

nekalé hospodářské soutěži nebo klamání spotřebitele. Některá označení musí navíc být 

z ochrany zeměpisných označení vyloučena. Jedná se například o druhové výrazy nebo 

zeměpisná označení stejného znění.  

Zelená kniha se také zabývá různými procedurálními aspekty. Komise totiž doporučuje proces 

registrace s cílem poskytnout vyšší bezpečnost, zejména pokud jde o výkon práv v případě 

sporu. Tuto registraci by zajišťovaly vnitrostátní úřady, aby tak bylo možné dodržovat jak 

společná kritéria na úrovni EU, tak místní specifika. Přenesení této pravomoci na vnitrostátní 

úroveň by nijak nebránilo vytvoření registru zeměpisných označení na úrovni EU. 

 

Doporučení 

Zpravodajka vítá zveřejnění zelené knihy a vyslovuje se pro zavedení nástroje ochrany na 

evropské úrovni, který by byl konkrétně zaměřen na nezemědělské produkty a který by 

umožnil valorizovat průmyslovou a řemeslnou výrobu a posílit důvěru spotřebitelů. 

Zpravodajka proto podporuje: 

 jednotný systém ochrany nezemědělských zeměpisných označení na evropské úrovni, 

včetně systému registrace uznaného na evropské úrovni; 

 systém omezující náklady a administrativní zátěž podniků, který zároveň poskytne 

dostatečné záruky spotřebitelům; 

 nástroj umožňující zjistit spojení mezi výrobkem a zeměpisnou oblastí, jíž se týká 

zeměpisné označení, přičemž toto spojení může být užší či volnější; 

 nástroj umožňující ponechat iniciativu vytvoření zeměpisného označení dotčeným 

podnikům, a to pomocí specifikace výrobku, kterou bude možné upravit podle vývoje 

výrobních postupů a inovací; 

 nástroj zajišťující, aby zároveň platila zeměpisná označení i starší práva.  

 

Zpravodajka konkrétně zdůrazňuje tyto prvky: 

 Definice: Zeměpisné označení většinou představuje název určité zeměpisné oblasti, 

která je někdy spojena s názvem výrobku. Lze však uvažovat o rozšíření na 

nezeměpisná označení, která však na danou oblast jasně odkazují. To by umožnilo 

širší pokrytí. Jedná se o systém používaný u zeměpisných označení zemědělských 

produktů (např. Feta nebo Cava). Ještě šířeji lze uvažovat o ochraně zeměpisných 

označení tvořených netextovým znakem či symbolem, který je také jednoznačně 

spojen s určitým regionem. 

 Výjimky: Je zjevné, že je zapotřebí vyloučit běžná jména (viz čl. 24 odst. 6 dohody 

TRIPS) nebo označení stejného znění. Typickým příkladem je Kolínská voda, která 

nyní označuje druh parfému, nikoli místo výroby. Jako příklad by mohly posloužit 

výjimky uvedené v čl. 6 odst. 1, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 o zeměpisných 

označeních zemědělských produktů. 

 Spojení mezi výrobkem a územím: Spojení s daným územím je nezbytné pro to, aby 

bylo možné identifikovat know-how a kvalitu výrobku, ale také původ použitých 

surovin. Toto spojení může mít různou podobu, u zemědělských produktů existují 

chráněná zeměpisná označení CHZO (část výroby musí probíhat v dané oblasti, ale 
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nemusí z ní pocházet suroviny) a chráněná označení původu CHOP (výroba i suroviny 

musí pocházet z chráněné oblasti). Odlišení je možné, pokud se jedná například 

o kámen, který by jako surovina měl pocházet z daného území. 

 Registrace: Registrace není podle stávajících právních předpisů povinná, ale poskytuje 

lepší zabezpečení v případě sporu. To však s sebou nese určité výdaje. Zde bude nutné 

nalézt rovnováhu, aby zatížení tradičních a řemeslných podniků nebylo příliš velké, 

protože právě tyto podniky má tento režim chránit v prvé řadě. 

 Vztah mezi zeměpisným označením a značkou: Bude zapotřebí jasně určit vztah mezi 

značkami a zeměpisnými označeními, aby se zabránilo sporům. 

 


