
CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU LIHOVIN 

Legislativa 

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 787/2019, o definici, 

popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě 

a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a 

destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a zrušení NAŘÍZENÍ (ES) 

č. 110/2008 

• Nabývá účinnosti 25. května 2021. 

• „zeměpisným označením“ se rozumí údaj, který označuje lihovinu jako výrobek 

pocházející z území určité země, určitého regionu nebo z určitého místa na tomto 

území, jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost této lihoviny přičíst 

především jejímu zeměpisnému původu 

• „specifikací produktu“ se rozumí dokumentace přiložená k žádosti o ochranu 

zeměpisného označení uvádějící specifikace, které lihovina musí splňovat, 

a označovaná jako „technická dokumentace“ podle NAŘÍZENÍ (ES) č. 110/2008 

• V popisu, obchodní úpravě a označení lihovin, jejichž názvy jsou zeměpisným 

označením, lze použít symbol Unie pro chráněná zeměpisná označení zavedený 

podle čl. 12 odst. 7 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1151/2012 

 

 

 

 

 

 

 

• Zeměpisná označení chráněná podle tohoto nařízení může používat každý hospodářský 

subjekt, který uvádí na trh lihovinu vyrobenou v souladu s příslušnou specifikací 

produktu. 

• Zeměpisná označení chráněná podle tohoto nařízení nesmějí v Unii zdruhovět. 

 

 

 

 



Zeměpisná označení chráněná podle tohoto nařízení jsou chráněna proti 

• jakémukoli obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje  

• jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ 

produktu nebo služeb nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako 

„druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „příchuť“, „jako“ nebo 

podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada 

• jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze 

nebo základních vlastnostech produktu, použitému v jeho popisu, obchodní úpravě nebo 

označení, který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu 

 

Zeměpisné označení chráněné podle tohoto nařízení musí být v souladu se specifikací 

produktu, která obsahuje alespoň 

• název, který má být chráněn jako zeměpisné označení 

• kategorii lihoviny 

• popis vlastností lihoviny, případně včetně surovin, z nichž je vyrobena, 

• definici zeměpisné oblasti 

• popis metody výroby lihoviny a případně autentických a neměnných místních výrobních 

postupů 

• údaje dokládající souvislost mezi danou jakostí, pověstí či jinou vlastností lihoviny a 

jejím zeměpisným původem 

• Technická dokumentace, která je součástí žádostí předložených podle NAŘÍZENÍ (ES) č. 

110/2008 přede dnem 8. června 2019, se považuje za specifikace produktu podle tohoto 

článku. 

Rejstřík zeměpisných označení lihovin 

• Komisí bude zřízen veřejně přístupný elektronický rejstřík zeměpisných označení lihovin. 

• Zeměpisná označení lihovin uvedená v příloze III NAŘÍZENÍ (ES) č. 110/2008, a tedy 

chráněná tímto nařízením jsou automaticky chráněna jako zeměpisná označení podle tohoto 

nařízení. Komise je zařadí do rejstříku uvedeného v článku 33 tohoto nařízení. 

 

 



• 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 

• Účinné pouze do května 2021! 

 

• Po zřízení Rejstříku budou zeměpisná označení z Přílohy III automaticky přenesena 

do Rejstříku a budou platná i po zrušení nařízení 110/2008. 


