
Systém chráněných značení potravin – ochranná známka, CHOP, CHZO, 

ZTS 

• Specifická charakteristika, kvalita a reputace vybraných produktů 

• Spojitost těchto vlastností s regionem původu 

o Klima, půda, plemena zvířat, variety rostlin, metody produkce… 

• První snahy o ochranu označení původu – bilaterální smlouvy již v 18. století – Portské 

víno (1756) 

• Ochrana zájmu producentů i spotřebitelů  

• Udržitelný přístup k zemědělství a inkluzivita, zachování tradice, rozvoj venkova a 

podpora malých farem, diverzita výrobků na trhu 

• Poskytnutí záruk spotřebitelům, kteří si za výrobek připlácejí (kvalita i 

sledovatelnost původu výrobku a surovin) 

 

• Důvody vzniku systému chráněných značení potravin: 

• Propagace výroby kvalitních produktů 

• Podpora rozvoje zemědělství 

• Zájem spotřebitelů o informacích o původu a kvalitě kupovaných produktů 

• Záruka určitých neměnných kvalitativních parametrů produktu 

• Ochrana spotřebitelů před nepravdivými a klamavými údaji o původu potravin a 

zemědělských produktů 

 

• Proč by měli zemědělci a provozovatelé potravinářských podniků o tato označení 

usilovat? 

• Spotřebitel ví, že se za určitým označením schovává určitá kvalita nebo podobné 

vlastnosti produktu 

• Obrana před zneužívání dobré pověsti konkurencí 

 

• Mezinárodní ochrana práv v oblasti označování potravin a zemědělských výrobků 

• Ochranná známka (Trade Marks) – neplatí jen pro potraviny 

• Chráněné označení původu (CHOP) 

• Chráněné zeměpisné označení (CHZO) 

• Zaručená tradiční specialita (ZTS) 



1. Ochranná známka 

• Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, o ochranné známce 

Evropské unie Označení, která mohou tvořit ochrannou známku EU 

• Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova, včetně osobních 

jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky, 

pokud jsou tato označení způsobilá: 

a) rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných 

podniků;  

b) být vyjádřena v rejstříku ochranných známek Evropské unie způsobem, který 

příslušným orgánem a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany, 

která je poskytována vlastníkovi ochranné známky. 

• Typy ochranných známek: 

• slovní - např. Škoda nebo Pilsner Urquell 

• obrazová - např. McDonald nebo Apple 

• kombinovaná – spojuje písmo a grafiku – např. IBM  

• prostorová 

• Zápis ochranné známky: 

• Vnitrostátní úroveň → Úřad průmyslového vlastnictví 

• Celoevropská úroveň → Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 

• Mezinárodní úroveň → World Intellectual Property Organization 

• World Intellectual Property Organization (Světová databáze ochranných známek):   

• https://www3.wipo.int/branddb/en/ 

• Úřad EU pro duševní vlastnictví: 

• https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs 

 

https://www3.wipo.int/branddb/en/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs


Ukázka výpisu z databáze úřadu EU pro duševní vlastnictví 

 

Ukázka výpisu z databáze World Intellectual Property Organization 

 

• Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

• Označení, která mohou tvořit ochrannou známku (§ 1) 

▪ Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem 

jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku 

nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo 

služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.  

 

 



• Úřad průmyslového vlastnictví  

• Rešeršní databáze ochranných známek: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm 

 Ukázka výpisu z rešeršní databáze ochranných známek Úřadu průmyslového 

vlastnictví 

  

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm


2. CHOP, CHZO, ZTS  

Evropská unie poskytuje pro vybrané potraviny jisté záruky kvality. Systémem je 

reprezentován třemi značkami určenými k ochraně a propagaci jmen kvalitních 

zemědělských výrobků a produktů. Tyto značky potraviny chrání a zaručují jejich vyšší 

jakost. Jedná se o tyto 3 značky: 

 

 

• Legislatviva EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin 

• Nařízení Komise (EU) č. 668/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti 

zemědělských produktů a potravin 

• Nařízení Komise (EU) č. 664/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro 

chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční 

speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná 

pravidla, 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2014, kterým se doplňuje 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o 

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

•Označení výjimečného zemědělského produktu nebo
potraviny z daného regionu či místa. U zeměpisného označení
je postačující, aby pouze některá fáze výroby (výroba,
zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského
výrobku proběhla ve vymezeném území.

Chráněné označení původu (CHOP)

•Označení výjimečného zemědělského produktu nebo
potraviny z daného regionu či místa, jejichž jakost nebo
vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

Zaručená tradiční specialita (ZTS) 

•Zemědělský produkt nebo potravina, produkované nebo
vyráběné po dobu minimálně 30 let, jejichž zvláštní povaha je
uznávána EU.



podmínky používání nepovinného údaje o jakosti „horský produkt“, v platném 

znění 

• Národní legislativa: 

• Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o 

změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

• eAmbrosia – rejstřík zeměpisných označení 

• Seznam všech chráněných názvů lze najít na stránkách Evropské komise v databázi 

eAmbrosia – the EU geographical indications register (Pozor! Databáze DOOR je 

od 1.1.2020 neplatná) 

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/  

• obsahuje informace, zda jde o názvy zaevidované, zveřejněné nebo již zapsané 

• lze vyhledávat podle kategorie produktu: potraviny, vína, lihoviny, aromatizovaná 

vína 

• K 30. 4. 2020 obsahuje 1513 registrovaných názvů 

 

• Duševní vlastnictví – ochranná známka – vlastní ji 1 subjekt – zneužití se musí dokazovat 

před soudem, značka je zaregistrována společnosti, která o registraci první požádá 

• Chráněné zeměpisné označení – kolektivní přístup, porušením legislativy je již evokace 

spojitosti s chráněným výrobkem, výrobci se nemusí soudit, ochrana je zajištěna z úřední 

povinnosti 

 

Další informace a aktuality na webu http://www.oznaceni.eu/aktuality  

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
http://www.oznaceni.eu/aktuality


a) Chráněné zeměpisné označení CHZO (Protected Geographical Indication – PGI)  

• Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny, které 

identifikuje původ z regionu, určitého místa nebo výjimečně i země. 

• Označený produkt má určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze 

přičíst tomuto zeměpisnému původu, a u nějž alespoň jedna z fází produkce 

probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. 

• U zeměpisného označení je postačující, aby pouze některá fáze výroby (výroba, 

zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve 

vymezeném území.  

• Předmět registrace označení CHZO 

• Označení „Chráněné zeměpisné označení“ mohou nést ty produkty a potraviny, 

které jsou vymezeny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, tj. druhy 

zemědělských produktů určených k lidské spotřebě podle přílohy I Smlouvy o ES 

a dále potraviny přímo vymezené v tomto nařízení. 

 

• Zapsaná označení CHZO v České republice: 

• Českobudějovické pivo  

• Budějovický měšťanský var 

• Budějovické pivo  

• Štramberské uši  

• Karlovarský suchar  

• Hořické trubičky  

• Lomnické suchary  

• Třeboňský kapr  

• Pardubický perník  

• Chodské pivo  

• České pivo  

• Znojemské pivo  

• Mariánskolázeňské oplatky 

• Brněnské pivo, Starobrněnské pivo  

• Březnický ležák 

• Černá Hora  

• Jihočeská Niva  

• Jihočeská Zlatá Niva  

• Olomoucké tvarůžky  

• Karlovarské trojhránky  

• Karlovarské oplatky  

• Chelčicko — Lhenické ovoce  

• Valašský frgál 

 

 



• Seznam produktů s CHZO České republiky podle databáze eAmbrosia:  

• Informace o statusu názvu: zaevidované, zveřejněné nebo již zapsané  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka produktů s označením CHZO (1. nesprávná a neaktuální značka, 2. správná a 

aktuální značka) 

 

 

b) Chráněné označení původu CHOP (Protected designation of origin – PDO) 

• Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny, který 

pochází z určitého regionu, místa nebo výjimečně i země. 

• Produkt, jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány 

zvláštním zeměpisným prostředím (což zahrnuje přírodní i lidské činitele) a 

jehož všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti. 

 

Příklady CHOP: 

• sýr Roquefort 

o musí být vyroben z mléka ovcí plemene Lacaune nebo černých plemen 

ovcí, musí dozrávat v přírodních jeskyních poblíž obce Roquefort ve 

francouzském departementu Aveyron, za použití spór plísně Penicillium 

roqueforti, která v těchto jeskyních vegetuje 

1 2 



• Parmská šunka 

• od r. 1996 může parmská šunka nést chráněné označení 

původu 

• tradiční výroba parmské šunky (z regionu Emilia Romagna) 

- italská prasata schválených plemen, speciálně krmená, 

evidovaná a kontrolovaná (kontrolu provádí Instituto Parma 

Qualità (IPG) 

• kvalitní sůl (nepoužívají se dusitany a dusičnany), místní vzduch a čas 

• kusy masa upravené do speciálního tvaru se dvakrát solí a mnoho měsíců suší a zrají 

• výrobní proces trvá 400 dní až 30 měsíců. Kvalitu parmské šunky garantuje sdružení 

Consorzio del Prosciutto di Parma 

• na kůži kýty se vypaluje tetování – korunka, symbol parmského vévodství a kód 

výrobce 

• Zapsaná označení CHOP v České republice: 

▪ Všestarská cibule  

▪ Chamomilla bohemika  

▪ Český kmín  

▪ Nošovické kysané zelí  

▪ Pohořelický kapr  

▪ Žatecký chmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka českých produktů s označením CHOP 

(Zdroj: https://www.regionalnipotravina.cz/ocenene-regionalni-potraviny/moravskoslezsky-kraj/nosovicke-kysane-zeli/, 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/leros-chamomilla-bohemica-sypany-50-g/) 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/leros-chamomilla-bohemica-sypany-50-g/


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ukázka produktů s označením CHOP 
 



• Seznam registrovaných produktů s CHOP České republiky podle databáze eAmbrosia:  

  



c) Zaručená tradiční specialita ZTS (Traditional speciality guaranteed – TSG) 

• Označení zemědělského produktu či potraviny se zvláštní povahou uznávanou 

Evropskou unií. 

• Zvláštní povahou se rozumí vlastnost nebo vlastnosti, kterými se zemědělský 

produkt či potravina odlišuje od ostatních výrobků nebo potravin stejného 

druhu a kategorie.  

• Potravina nebo zemědělský produkt musí být vyroben buď z tradičních surovin, 

mít tradiční složení nebo být vyráběn tradičním způsobem výroby či zpracování. 

• Potraviny a zemědělské produkty, které jsou vyráběny tradičními 

metodami více než 30 let, lze chránit jako zaručené tradiční speciality.  

• Oproti výrobkům s chráněným zeměpisným označením nebo chráněným 

označením původu není výroba nebo příprava výrobků s ZTS vázána na zeměpisnou 

oblast. Při splnění podmínek technologie výroby (tzv. specifikace) se mohou vyrábět 

kdekoliv  

• Při zápisu českého výrobku lze tentýž výrobek vyrábět jiným výrobcem v jiném kraji či 

dokonce v jiné členské zemi. 

• Zapsaná označení ZTS v České republice: 

• Tradiční Špekáčky  

• Spišské párky  

• Tradiční Lovecký salám 

• Liptovský salám  

• Pražská šunka 

 



• Seznam registrovaných produktů s CHOP České republiky podle databáze eAmbrosia:  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ukázka výrobků s označením ZTS  

 
 



• Zapsání žádosti do seznamu EK 

• Seskupení, která se zabývají produkty, jejichž název má být zapsán 

• Ministerstvu zemědělství ČR – ZTS 

• Úřad průmyslového vlastnictví – CHOP, CHZO 

• Posouzení žádosti → zaslání EK 

• EK vydá žádost jako Nařízení EK 

• FO a PO členských států mají 3 měsíce na námitky 

• Pokud nejsou námitky → EK vydá nařízení o zápisu do seznamu CHZO, CHOP nebo 

ZTS 

 

• Uvádění výrobku s chráněným názvem na trh 

• Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat ZTS, CHOP nebo CHZO je 

povinen předem uvědomit o této skutečnosti příslušné dozorové orgány členského 

státu. 

• Před uvedením na trh provede dozorový orgán na základě oznámení kontrolu za 

účelem ověření souladu výrobního procesu se specifikací. 

 

• Registrace 

• Nelze registrovat: 

• Obecné názvy a názvy, které zdruhověly („Prossciutto“ – obecný název vs. 

„Prosciutto di Parma“ - CHOP) 

• Názvy variety rostlin a plemene zvířat 

• Názvy korespondující se známou ochrannou známkou 

• Homonyma již registrovaných označení, pokud by mohla být zavádějící pro 

spotřebitele 

• Existuje – li dostatečný rozdíl, mohou být registrovány oba názvy  



„Oscypek“ CHOP (PL 2007)  x „Slovenský oštiepok“ CHZO (SK 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

• Nezákonné obchodní praktiky: 

• Registrovaná jména jsou chráněna proti nezákonným obchodním praktikám 

• Jedná se o falešnou reklamu, zneužití výrazů jako „styl“, „typ“, „metoda“, „jak je 

vyroben v“, „napodobenina“, přivlastnění si názvu, imitaci, evokaci 

 

• Příklady zneužití ochranných známek: 

• Přivlastnění si názvu – použití totožného názvu u výrobku, který nesplňuje stanovené 

požadavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Imitace – použití podobného názvu a designu obalu výrobku, který nesplňuje stanovené 

požadavky 

 

• Evokace – využití prvku, který evokuje registrovaný výrobek 

• Za evokaci u sýru podobného typu jako Feta je považováno již 

vyobrazení řeckého pobřeží  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Označování výrobků: 



Registrovaný název + zkratka CHOP, CHZO, ZTS (nebo celý výraz) + symbol 

(grafické logo) MUSÍ BÝT UVEDENY NA OBALU (nařízení Komise (EU) 

668/2014)  

• Mohou být využívána dodatečná loga/ značky sledovatelnosti skupiny producentů – 

př. Parmigiano Reggiano – označena sýrárna a den výroby 

 

• Použití jako ingredience: 

→ možnost uvést registrovaný název a zkratku/výraz CHOP/CHZO v seznamu 

složek (uvedení loga je dobrovolné)  

• v názvu, jako hlavní element na obalu – pokud má přítomnost 

chráněné složky významný vliv na finální produkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dozor 

• Dozor v souladu s Nařízením (EU) 625/2017– stejné základní principy 

(pravidelnost kontrol, neohlášené kontroly, provádění na základě analýzy rizika, ve 

všech fázích produkce a uvádění na trh, zajištění efektivity kontrol… 

• Nařízení (EU) 625/2017 nově přímo uvádí kontroly chráněných označení (čl. 26) 

• Kontroly chráněných označení musí být součástí celostátního VLPK a ve výroční 

právě jim musí být věnován prostor 

• Případné poplatky za kontroly musí být zveřejněny 

• Příslušný orgán členské země musí: 

▪ Být nestranný 

▪ Mít dostatečný počet kvalifikovaných a zkušených pracovníků v 

problematice chráněných označení 

▪ Mít odpovídající prostory a vybavení 

Příklad správného označení: 

krekry s parmezánem 

logo EU je na straně obalu vztažené k sýru, nevzbuzuje 

dojem, že by se vztahovalo k celému výrobku 



▪ Mít dokumentované postupy 

▪ Podstupovat interní/ externí audity 

▪ Mít právní moc vykonávat kontroly chráněných označení 


