
EVROPSKÁ UNIE – ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ
1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy

Jméno*: Datum doručení 

Číslo EORI*: Evidenční číslo žádosti

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*:

DIČ:

IČ: 2*. Unijní žádost

Telefon: (+)    Vnitrostátní žádost

Mobilní telefon: (+)    Vnitrostátní žádost (viz čl. 5 odst. 3)

Fax: (+)

E-mail*:

Internetová stránka:

3*. Postavení žadatele

Držitel práv

Hospodářský subjekt oprávněný používat zeměpisné označení

Kolektivní správce práv duševního vlastnictví

Profesní subjekt ochrany práv Držitel výlučné licence pro území dvou či více členských států

4. Zástupce podávající žádost jménem žadatele

Společnost:

Jméno*:

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*: Fax: (+)

Telefon: (+) E-mail*:

Mobilní telefon: (+) Internetová stránka:

5*. Druh práv, jichž se žádost týká

Ochranná známka zapsaná v členském státě (NTM) Zeměpisné označení / označení původu: 

Ochranná známka Evropské unie (EUTM)   zemědělských produktů a potravin (CGIP)

Mezinárodní zapsaná ochranná známka (ITM)   vína (CGIW)

Průmyslový vzor zapsaný v členském státě (ND)   aromatizovaných vinných nápojů (CGIA)

Zapsaný průmyslový vzor Společenství (CDR)   lihovin (CGIS)

Mezinárodní zapsaný průmyslový vzor (ICD)   jiných produktů (NGI)

Autorské a související právo (NCPR) Odrůdové právo:

Obchodní název (NTN)   vnitrostátní (NPVR)

Topografie polovodičového výrobku (NTSP)   Společenství (CPVR)

Patent podle vnitrostátních právních předpisů (NPT) Dodatkové ochranné osvědčení:

Patent podle práva Unie (UPT)   pro léčivé přípravky (SPCM)

Užitný vzor (NUM)   pro přípravky na ochranu rostlin (SPCP)

6*. Členský stát  nebo – je-li podávána unijní žádost – členské státy, v nichž má být podle žádosti přijato opatření celních orgánů

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

7. Právní zástupce 8. Technický zástupce

Společnost: Společnost:

Jméno*: Jméno*:

Adresa*: Adresa*:

Město*: Město*:

PSČ: PSČ:

Země*: Země*:

Telefon: (+) Fax: (+) Telefon: (+) Fax: (+)

Mobilní telefon: (+) Mobilní telefon: (+)

E-mail*: E-mail*:

Internetová stránka: Internetová stránka:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

* tato políčka jsou povinná a musí být vyplněna 1 (+) vyplněno musí být alespoň jedno z těchto políček

VŠECHNY ČLENSKÉ 

STÁTY

1

Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství (CDU)
  stanovené v dohodách mezi Unií a třetími zeměmi (CGIL)

VŠECHNY ČLENSKÉ 

STÁTY

10. Žádám, aby byl použit postup podle článku 26 nařízení (EU) č. 608/2013 (malé zásilky) v těchto členských státech, a souhlasím s tím, že na žádost celních

orgánů uhradím náklady na zničení zboží podle tohoto postupu.

9. Je-li podávána unijní žádost, jsou údaje o zmocněném právním a technickém zástupci uvedeny v příloze č. ……
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PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍCH ORGÁNŮ

podle článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013

Skupina producentů produktů používajících zeměpisné označení nebo zástupce 

takovéto skupiny

Osoba nebo subjekt s oprávněním užívat předmětná práva 

duševního vlastnictví
Kontrolní subjekt nebo orgán příslušný pro zeměpisné označení

Doklad o zmocnění jednat jako zástupce je přiložen 

XI
LV

XI
LV



11*. Seznam práv, jichž se žádost týká

Č. Druh práva Číslo zápisu Datum zápisu

Další práva viz příloha č. …… Omezené použití 

Pravé zboží 

12*. Údaje o zboží Omezené použití 

Právo duševního vlastnictví č.:

Popis zboží:

Kód dle celní nomenklatury:

Celní hodnota:

Evropská průměrná tržní hodnota:

Hodnota zboží na vnitrostátním trhu: Viz příloha č. ……

13*. Charakteristické znaky zboží Omezené použití 

Umístění na zboží:

Popis:

Viz příloha č. ……

14*. Místo výroby Omezené použití 

Země:

Společnost:

Adresa:

Město:

Viz příloha č. ……

15*. Zúčastněné společnosti Omezené použití 

Úloha:

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

16*. Obchodníci Omezené použití 

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

Omezené použití 

Viz příloha č. ……

18. Balení Omezené použití 

Druh balení:

Počet položek v balení:

Popis (včetně charakteristických znaků):

Viz příloha č. ……

19. Průvodní doklady Omezené použití 

Druh dokumentu:

Popis:

Viz příloha č. ……

2

17. Údaje o odbavení a distribuci zboží

Datum ukončení 

platnosti Seznam zboží, k němuž se právo váže



Nelegální zboží 

20. Údaje o zboží Omezené použití 

Právo duševního vlastnictví č.:

Popis zboží:

Kód dle celní nomenklatury:

Minimální hodnota: Viz příloha č. ……

21. Charakteristické znaky zboží Omezené použití 

Umístění na zboží:

Popis:

Viz příloha č. ……

22. Místo výroby Omezené použití 

Země:

Společnost:

Adresa:

Město:

PSČ:

Viz příloha č. ……

23. Zúčastněné společnosti Omezené použití 

Úloha:

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

24. Obchodníci Omezené použití 

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země:

Viz příloha č. ……

25. Údaje o distribuci zboží Omezené použití 

Viz příloha č. ……

26. Balení Omezené použití 

Druh balení:

Počet položek v balení:

Popis (včetně charakteristických znaků):

Viz příloha č. ……

27. Průvodní doklady Omezené použití 

Druh dokumentu:

Popis:

Viz příloha č. ……
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28. Doplňující informace Omezené použití 

Viz příloha č. ……

29. Závazky

Podpisem této žádosti se zavazuji, že:

30*. Podpis

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis žadatele

Místo Jméno (hůlkovým písmem)

Vyhrazeno pro úřední záznamy

Rozhodnutí celních orgánů (ve smyslu oddílu 2 nařízení (EU) č. 608/2013)

Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu.

Žádosti se vyhovuje částečně (k právům schváleným dle žádosti viz přiložený seznam).

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) Podpis a razítko Příslušný celní útvar

Datum ukončení platnosti žádosti:

Žádost se zamítá. 

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis a razítko Příslušný celní útvar

4

Případná žádost o prodloužení lhůty, v níž mají celní orgány přijmout opatření, musí být příslušnému celnímu útvaru doručena nejpozději 30 pracovních 

dnů před datem ukončení platnosti. 

Rozhodnutí včetně důvodů částečného či úplného zamítnutí žádosti a včetně poučení o možnosti odvolání je připojeno. 

• příslušnému celnímu útvaru, jenž tuto žádost schválil, neprodleně podle článku 15 nařízení (EU) č. 608/2013 oznámím změny v údajích uvedených v této žádosti a 

jejích přílohách,

• postoupím příslušnému celnímu útvaru, jenž tuto žádost schválil, aktualizaci údajů uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. g), h) a i) nařízení (EU) č. 608/2013, které 

jsou relevantní z hlediska analýzy a posouzení, jež celní orgány provádějí u rizik porušení práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem této žádosti,

• přijmu odpovědnost za podmínek článku 28 nařízení (EU) č. 608/2013 a uhradím náklady podle článku 29 uvedeného nařízení.

Souhlasím s tím, aby veškeré údaje uvedené v této žádosti mohly zpracovávat členské státy, Evropská komise, zpracovává-li údaje jménem členských států, a 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. 
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Ochrana osobních údajů a ústřední databáze pro účely zpracování žádostí o přijetí opatření 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje důvody zpracování vašich osobních údajů a způsob, jakým jsou 

shromažďovány, jak se s nimi nakládá a jak je zajištěna jejich ochrana.

Správcem či správci procesu zpracování údajů jsou příslušné celní orgány členského státu. Správce či správci zpracovávají 

osobní údaje uvedené v této žádosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Evropská komise jedná jako zpracovatel údajů jménem členských států a osobní údaje uvedené v této žádosti zpracovává v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje uvedené v žádosti o přijetí opatření se zpracovávají za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví ze strany 

celních orgánů v Unii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o 

vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely vymáhání práv duševního vlastnictví jsou články 31 a 33 nařízení 

(EU) č. 608/2013.

Komise při zpracování údajů jedná jménem členských států a v mezích jejich pověření a její činnost spočívá v uchovávání a 

udržování osobních údajů souvisejících se žádostmi o přijetí opatření a přílohami v ústřední databázi COPIS. Součástí je též 

udržování odpovídajících technických a organizačních kapacit pro spolehlivé a bezpečné vedení databáze COPIS. Technická 

opatření zahrnují vhodné činnosti k zajištění online bezpečnosti a k prevenci rizika ztráty či změny dat nebo neoprávněného 

přístupu k nim se zohledněním rizika vyplývajícího ze samotného zpracování a povahy zpracovávaných osobních údajů. Přístup k 

osobním údajům je umožněn oprávněným osobám celních orgánů členských států a Evropské komise na základě potřeby 

přístupu a prostřednictvím osobních účtů. Dotazy ohledně zpracování údajů v databázi COPIS zodpoví kontaktní místo 

Generálního ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise na adrese: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Za účelem hlubší analýzy údajů o porušení práv duševního vlastnictví a lepšího přehledu o zeměpisném rozsahu a dopadu těchto 

porušení zasílá Komise Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v rámci mandátu, který jí udělily členské státy, spolu 

s údaji o porušení práv také jméno příslušného držitele rozhodnutí, na jehož základě celní orgány jednaly. Referenční číslo 

záznamu o operaci zpracování, přidělené úřadem EUIPO, je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).

Údaje v políčcích označených * musí být uvedeny povinně a vyplnit je nutno též alespoň jedno z políček označených znaménkem 

+. V případě nevyplnění těchto povinných údajů bude žádost zamítnuta.

Celní orgány vymažou údaje nejpozději šest měsíců ode dne, kdy bylo zrušeno rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádosti, nebo ode 

dne, kdy uplyne příslušná lhůta, během níž mají celní orgány opatření přijmout. Tato lhůta, kterou určí příslušný celní útvar při 

schválení žádosti, nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, jenž následuje po dni přijetí rozhodnutí, jímž se žádosti vyhovuje. Je-li 

však celním orgánům oznámeno zahájení řízení, jehož účelem je určit, zdali zboží uvedené v žádosti porušuje práva duševního 

vlastnictví, vymažou celní orgány údaje nejpozději šest měsíců ode dne, kdy bylo toto řízení pravomocně ukončeno. 

V případě porušení ochrany údajů plní celní orgány členských států své povinnosti v souladu s povinnostmi, jež jim vyplývají z 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je-li pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů vysoce 

ohrozí vaše práva a svobody, jsou celní orgány členských států povinny okamžitě vás informovat, abyste mohli přijmout nezbytná 

preventivní opatření. 

Jsou-li vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte kdykoli právo získat k nim přístup a opravit je. Dále máte (případně) 

právo požadovat omezení zpracování nebo výmaz údajů („právo být zapomenut“), vznést námitku proti zpracování, odvolat svůj 

souhlas a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Všechny tyto žádosti vyřizuje 

příslušný celní útvar, kterému byla žádost předložena. Seznam příslušných celních útvarů v členských státech je k dispozici zde: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Domníváte-li se, že vaše práva byla jakkoli porušena, máte právo podat stížnost podle platných vnitrostátních procesních 

předpisů u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů (kontaktní údaje jsou k dispozici zde: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs). V případě připomínek, dotazů nebo jakýchkoli poznámek týkajících se 

shromažďování a používání vašich osobních údajů je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů u celní správy 

členských států. Týká-li se stížnost postupu Evropské komise, měla by být podána u evropského inspektora ochrany údajů.



EVROPSKÁ UNIE – ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ
1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy

Jméno*: Datum doručení 

Číslo EORI*: Evidenční číslo žádosti

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*:

DIČ:

IČ: 2*. Unijní žádost

Telefon: (+)      Vnitrostátní žádost

Mobilní telefon: (+)      Vnitrostátní žádost (viz čl. 5 odst. 3)

Fax: (+)

E-mail*:

Internetová stránka:

3*. Postavení žadatele

Držitel práv

Hospodářský subjekt oprávněný používat zeměpisné označení

Kolektivní správce práv duševního vlastnictví

Profesní subjekt ochrany práv Držitel výlučné licence pro území dvou či více členských států

4. Zástupce podávající žádost jménem žadatele

Společnost:

Jméno*:

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*: Fax: (+)

Telefon: (+) E-mail*:

Mobilní telefon: (+) Internetová stránka:

5*. Druh práv, jichž se žádost týká

Ochranná známka zapsaná v členském státě (NTM) Zeměpisné označení / označení původu: 

Ochranná známka Evropské unie (EUTM)   zemědělských produktů a potravin (CGIP)

Mezinárodní zapsaná ochranná známka (ITM)   vína (CGIW)

Průmyslový vzor zapsaný v členském státě (ND)   aromatizovaných vinných nápojů (CGIA)

Zapsaný průmyslový vzor Společenství (CDR)   lihovin (CGIS)

Mezinárodní zapsaný průmyslový vzor (ICD)   jiných produktů (NGI)

Autorské a související právo (NCPR) Odrůdové právo:

Obchodní název (NTN)   vnitrostátní (NPVR)

Topografie polovodičového výrobku (NTSP)   Společenství (CPVR)

Patent podle vnitrostátních právních předpisů (NPT) Dodatkové ochranné osvědčení:

Patent podle práva Unie (UPT)   pro léčivé přípravky (SPCM)

Užitný vzor (NUM)   pro přípravky na ochranu rostlin (SPCP)

6*. Členský stát  nebo – je-li podávána unijní žádost – členské státy, v nichž má být podle žádosti přijato opatření celních orgánů

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

7. Právní zástupce 8. Technický zástupce

Společnost: Společnost:

Jméno*: Jméno*:

Adresa*: Adresa*:

Město*: Město*:

PSČ: PSČ:

Země*: Země*:

Telefon: (+) Fax: (+) Telefon: (+) Fax: (+)

Mobilní telefon: (+) Mobilní telefon: (+)

E-mail*: E-mail*:

Internetová stránka: Internetová stránka:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY

LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

* tato políčka jsou povinná a musí být vyplněna 1 (+) vyplněno musí být alespoň jedno z těchto políček
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PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍCH ORGÁNŮ

podle článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013

Skupina producentů produktů používajících zeměpisné označení nebo zástupce 

takovéto skupiny

Osoba nebo subjekt s oprávněním užívat předmětná práva 

duševního vlastnictví
Kontrolní subjekt nebo orgán příslušný pro zeměpisné označení

Doklad o zmocnění jednat jako zástupce je přiložen 

VŠECHNY ČLENSKÉ 

STÁTY

2

Nezapsaný (průmyslový) vzor Společenství (CDU)
  stanovené v dohodách mezi Unií a třetími zeměmi (CGIL)

VŠECHNY ČLENSKÉ 

STÁTY

9. Je-li podávána unijní žádost, jsou údaje o zmocněném právním a technickém zástupci uvedeny v příloze č. ……

10. Žádám, aby byl použit postup podle článku 26 nařízení (EU) č. 608/2013 (malé zásilky) v těchto členských státech, a souhlasím s tím, že na žádost celních 

orgánů uhradím náklady na zničení zboží podle tohoto postupu.
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XI
LV



11*. Seznam práv, jichž se žádost týká

Č. Druh práva Číslo zápisu Datum zápisu

Další práva viz příloha č. …… Omezené použití 

Pravé zboží 

12*. Údaje o zboží Omezené použití 

Právo duševního vlastnictví č.:

Popis zboží:

Kód dle celní nomenklatury:

Celní hodnota:

Evropská průměrná tržní hodnota:

Hodnota zboží na vnitrostátním trhu: Viz příloha č. ……

13*. Charakteristické znaky zboží Omezené použití 

Umístění na zboží:

Popis:

Viz příloha č. ……

14*. Místo výroby Omezené použití 

Země:

Společnost:

Adresa:

Město:

Viz příloha č. ……

15*. Zúčastněné společnosti Omezené použití 

Úloha:

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

16*. Obchodníci Omezené použití 

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

Omezené použití 

Viz příloha č. ……

18. Balení Omezené použití 

Druh balení:

Počet položek v balení:

Popis (včetně charakteristických znaků):

Viz příloha č. ……

19. Průvodní doklady Omezené použití 

Druh dokumentu:

Popis:

Viz příloha č. ……
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17. Údaje o odbavení a distribuci zboží

Datum ukončení 

platnosti Seznam zboží, k němuž se právo váže



Nelegální zboží 

20. Údaje o zboží Omezené použití 

Právo duševního vlastnictví č.:

Popis zboží:

Kód dle celní nomenklatury:

Minimální hodnota: Viz příloha č. ……

21. Charakteristické znaky zboží Omezené použití 

Umístění na zboží:

Popis:

Viz příloha č. ……

22. Místo výroby Omezené použití 

Země:

Společnost:

Adresa:

Město:

PSČ:

Viz příloha č. ……

23. Zúčastněné společnosti Omezené použití 

Úloha:

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země: Viz příloha č. ……

24. Obchodníci Omezené použití 

Název:

Adresa:

Město:

PSČ:

Země:

Viz příloha č. ……

25. Údaje o distribuci zboží Omezené použití 

Viz příloha č. ……

26. Balení Omezené použití 

Druh balení:

Počet položek v balení:

Popis (včetně charakteristických znaků):

Viz příloha č. ……

27. Průvodní doklady Omezené použití 

Druh dokumentu:

Popis:

Viz příloha č. ……
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28. Doplňující informace Omezené použití 

Viz příloha č. ……

29. Závazky

Podpisem této žádosti se zavazuji, že:

30*. Podpis

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis žadatele

Místo Jméno (hůlkovým písmem)

Vyhrazeno pro úřední záznamy

Rozhodnutí celních orgánů (ve smyslu oddílu 2 nařízení (EU) č. 608/2013)

Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu.

Žádosti se vyhovuje částečně (k právům schváleným dle žádosti viz přiložený seznam).

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) Podpis a razítko Příslušný celní útvar

Datum ukončení platnosti žádosti:

Žádost se zamítá. 

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis a razítko Příslušný celní útvar

4

Případná žádost o prodloužení lhůty, v níž mají celní orgány přijmout opatření, musí být příslušnému celnímu útvaru doručena nejpozději 30 pracovních 

dnů před datem ukončení platnosti. 

Rozhodnutí včetně důvodů částečného či úplného zamítnutí žádosti a včetně poučení o možnosti odvolání je připojeno. 

• příslušnému celnímu útvaru, jenž tuto žádost schválil, neprodleně podle článku 15 nařízení (EU) č. 608/2013 oznámím změny v údajích uvedených v této žádosti a 

jejích přílohách,

• postoupím příslušnému celnímu útvaru, jenž tuto žádost schválil, aktualizaci údajů uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. g), h) a i) nařízení (EU) č. 608/2013, které 

jsou relevantní z hlediska analýzy a posouzení, jež celní orgány provádějí u rizik porušení práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem této žádosti,

• přijmu odpovědnost za podmínek článku 28 nařízení (EU) č. 608/2013 a uhradím náklady podle článku 29 uvedeného nařízení.

Souhlasím s tím, aby veškeré údaje uvedené v této žádosti mohly zpracovávat členské státy, Evropská komise, zpracovává-li údaje jménem členských států, a 

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. 
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Ochrana osobních údajů a ústřední databáze pro účely zpracování žádostí o přijetí opatření 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje důvody zpracování vašich osobních údajů a způsob, jakým jsou 

shromažďovány, jak se s nimi nakládá a jak je zajištěna jejich ochrana.

Správcem či správci procesu zpracování údajů jsou příslušné celní orgány členského státu. Správce či správci zpracovávají 

osobní údaje uvedené v této žádosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Evropská komise jedná jako zpracovatel údajů jménem členských států a osobní údaje uvedené v této žádosti zpracovává v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje uvedené v žádosti o přijetí opatření se zpracovávají za účelem vymáhání práv duševního vlastnictví ze strany 

celních orgánů v Unii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o 

vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely vymáhání práv duševního vlastnictví jsou články 31 a 33 nařízení 

(EU) č. 608/2013.

Komise při zpracování údajů jedná jménem členských států a v mezích jejich pověření a její činnost spočívá v uchovávání a 

udržování osobních údajů souvisejících se žádostmi o přijetí opatření a přílohami v ústřední databázi COPIS. Součástí je též 

udržování odpovídajících technických a organizačních kapacit pro spolehlivé a bezpečné vedení databáze COPIS. Technická 

opatření zahrnují vhodné činnosti k zajištění online bezpečnosti a k prevenci rizika ztráty či změny dat nebo neoprávněného 

přístupu k nim se zohledněním rizika vyplývajícího ze samotného zpracování a povahy zpracovávaných osobních údajů. Přístup k 

osobním údajům je umožněn oprávněným osobám celních orgánů členských států a Evropské komise na základě potřeby 

přístupu a prostřednictvím osobních účtů. Dotazy ohledně zpracování údajů v databázi COPIS zodpoví kontaktní místo 

Generálního ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise na adrese: TAXUD-DP-COPIS@ec.europa.eu.

Za účelem hlubší analýzy údajů o porušení práv duševního vlastnictví a lepšího přehledu o zeměpisném rozsahu a dopadu těchto 

porušení zasílá Komise Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v rámci mandátu, který jí udělily členské státy, spolu 

s údaji o porušení práv také jméno příslušného držitele rozhodnutí, na jehož základě celní orgány jednaly. Referenční číslo 

záznamu o operaci zpracování, přidělené úřadem EUIPO, je DPR-2019-051 (https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/rpt_register_en.pdf).

Údaje v políčcích označených * musí být uvedeny povinně a vyplnit je nutno též alespoň jedno z políček označených znaménkem 

+. V případě nevyplnění těchto povinných údajů bude žádost zamítnuta.

Celní orgány vymažou údaje nejpozději šest měsíců ode dne, kdy bylo zrušeno rozhodnutí, jímž se vyhovuje žádosti, nebo ode 

dne, kdy uplyne příslušná lhůta, během níž mají celní orgány opatření přijmout. Tato lhůta, kterou určí příslušný celní útvar při 

schválení žádosti, nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, jenž následuje po dni přijetí rozhodnutí, jímž se žádosti vyhovuje. Je-li 

však celním orgánům oznámeno zahájení řízení, jehož účelem je určit, zdali zboží uvedené v žádosti porušuje práva duševního 

vlastnictví, vymažou celní orgány údaje nejpozději šest měsíců ode dne, kdy bylo toto řízení pravomocně ukončeno. 

V případě porušení ochrany údajů plní celní orgány členských států své povinnosti v souladu s povinnostmi, jež jim vyplývají z 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Je-li pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů vysoce 

ohrozí vaše práva a svobody, jsou celní orgány členských států povinny okamžitě vás informovat, abyste mohli přijmout nezbytná 

preventivní opatření. 

Jsou-li vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte kdykoli právo získat k nim přístup a opravit je. Dále máte (případně) 

právo požadovat omezení zpracování nebo výmaz údajů („právo být zapomenut“), vznést námitku proti zpracování, odvolat svůj 

souhlas a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. Všechny tyto žádosti vyřizuje 

příslušný celní útvar, kterému byla žádost předložena. Seznam příslušných celních útvarů v členských státech je k dispozici zde: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right

_holders/defend-your-rights_en.pdf

Domníváte-li se, že vaše práva byla jakkoli porušena, máte právo podat stížnost podle platných vnitrostátních procesních 

předpisů u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů (kontaktní údaje jsou k dispozici zde: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs). V případě připomínek, dotazů nebo jakýchkoli poznámek týkajících se 

shromažďování a používání vašich osobních údajů je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů u celní správy 

členských států. Týká-li se stížnost postupu Evropské komise, měla by být podána u evropského inspektora ochrany údajů.
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