
Elektronický systém podávání žádostí o přijetí opatření podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 

Níže uvedené informace se netýkají postupu při podávání žádostí o přijetí opatření 

na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České 

republiky, v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Na podzim roku 2021 je plánováno zprovoznění nového systému podávání žádostí o přijetí 

opatření podle 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. Po spuštění nového systému bude možné žádosti o přijetí opatření, žádosti 

o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány opatření přijmout, či žádosti o změnu 

schválených rozhodnutí podávat pouze elektronicky prostřednictvím portálu Intellectual 

Property Enforcement Portal (IPEP) provozovaného Evropským úřadem pro duševní vlastnictví 

(EUIPO) dostupného na adrese https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-

enforcement-portal-home-page. Bližší informace a návod, jakým způsobem žádosti vytvářet, 

podávat a spravovat by měl být žadatelům o přijetí opatření a jejich zástupcům poskytnut přímo 

EUIPO. 

S nově zaváděným systémem elektronického podávání žádostí je spjat způsob 

autorizace/autentizace jednotlivých subjektů podávajících žádosti o přijetí opatření či jejich 

případných zástupců. Ověřování subjektů bude probíhat prostřednictvím systému UUM&DS 

vyvinutého Evropskou komisí následujícím způsobem: 

1) Žadatel o přijetí opatření, případně jeho zástupce, požádá o registraci do systému 

UUM&DS prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o povolení přístupu 

do evropského portálu obchodníka dostupného na stránkách Celní správy České republiky 

na adrese https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx. Ve formuláři žadatel 

uvede 

• obchodní firmu/jméno fyzické osoby; 

• číslo EORI; 

• e-mailovou adresu, která bude používána při přihlašování do systému UUM&DS; 

• označí portály, do kterých si žádá o přístup; 

• jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, cestovního pasu (u zahraničních osob) 

a e-mailovou adresu konkrétní fyzické osoby, která se bude do daných portálů přihlašovat (tato 

e-mailová adresa bude používána při každém přihlášení do portálu); 

• informaci, zda žadatel o přijetí opatření bude jednat svým jménem nebo prostřednictvím 

zástupce. 

V případě, že žadatel o přijetí opatření (držitel práva duševního vlastnictví) hodlá podávat 

žádosti o přijetí opatření prostřednictvím zástupce, je nutné, aby v systému UUM&DS byl 

registrován samostatně jak držitel práva duševního vlastnictví, tak i jeho zástupce (každý bude 

mít vlastní přihlašovací údaje a bude se ověřovat samostatně). 



Žádost o registraci do systému UUM&DS může podat žadatel o přijetí opatření (pro sebe) nebo 

zástupce žadatele o přijetí opatření (samostatně pro sebe a samostatně pro zastoupenou osobu). 

2) Celní správa České republiky na základě údajů v podané žádosti o povolení přístupu 

do evropského portálu obchodníka zaregistruje dané osoby a společnosti v systému UUM&DS 

a o této skutečnosti bude žadatele o povolení přístupu do evropského portálu obchodníka 

informovat. 

3) Jakmile bude žadatel o přijetí opatření, který bude jednat vlastním jménem 

(bez zastoupení), informován o zaregistrování do systému UUM&DS vytvoří v systému 

UUM&DS delegování na konkrétní osobu (zaměstnance), kterou uvedl ve své žádosti, pokud 

bude žádosti o přijetí opatření.  

4) Pokud bude žadatel o přijetí opatření jednat prostřednictvím zástupce, tak bude potřeba 

vytvořit delegování mezi žadatelem o přijetí opatření a jeho zástupcem, a to obdobně, jak je to 

popsáno v bodě 3. 

Postup k vytvoření delegování je popsán v manuálu, který zveřejněn na internetových stránkách 

CS ČR): https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/UUMDS/Stranky/default.aspx. 

Celní správa České republiky v tuto chvíli bohužel nedisponuje přesnějšími informacemi 

ohledně data spuštění nového systému elektronického podávání žádostí o přijetí opatření, 

považuje však i tak za důležité Vás s touto informací seznámit. 

Kontaktní údaje: 

por. Ing Lenka Krulichová, l.krulichova@cs.mfcr.cz, 495 756 279 

mjr. Mgr. Petr Jirák, p.jirak@cs.mfcr.cz, 495 756 267 

ipr@cs.mfcr.cz 
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