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Aplikace vybraných ustanovení 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 (dále jen „nařízení č. 608/2013“) 

 

 V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení č. 608/2013  k 1. 1. 2014, uvádíme k doposud 

vzniklým aplikačním nejasnostem následující:  

 

1. Vůči zboží podezřelému z porušení některých práv duševního vlastnictví zadrženému 

do 31. 12. 2013 podle nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních 

orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o 

opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva 

porušilo, v platném znění (dále jen „nařízení č. 1383/2003), je od 1. 1. 2014 

postupováno pouze v souladu s nařízením č. 608/2013 (např. prodloužení lhůty pro 

podání určovací žaloby, rozhodnutí o zničení zboží). Nařízení č. 608/2013 neobsahuje 

přechodná ustanovení, která by určovala postup v těchto případech, pouze ve vztahu 

k žádostem schváleným v souladu s nařízením č. 1383/2003 je možno postupovat podle 

čl. 39 nařízení č. 608/2013. 

2. Po zadržení zboží v případě ad 1) lze v souladu s čl. 23 odst. 4 prodloužit pouze lhůtu 

k zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Lhůtu k zahájení 

řízení o zničení zboží (čl. 23 odst. 1 nařízení č. 608/2013) prodloužit nelze.  

3. Pokud bude zboží zničeno v souladu s čl. 26 nařízení č. 608/2013 (zničení zboží 

v malých zásilkách), poskytne celní úřad držiteli rozhodnutí výši nákladů spojených se 

zničením, a to i v případě, že nedosáhnou výše opravňující jejich vyměření (méně než 

100,- Kč), aby mohl držitel rozhodnutí v souladu s čl. 26 odst. 7 požádat o informace 

zde předjímané.  
4. Ve věci sdělování údajů v souladu s čl. 17 odst. 4 a čl. 18 odst. 5 nařízení č. 608/2013, 

uvádíme, že celní úřad je oprávněn sdělit jen údaje uvedené ve zmíněných ustanoveních, 

a to na žádost držitele rozhodnutí a za podmínky, že jsou mu tyto taxativně uvedené 

údaje známy. Tímto není vyloučeno oprávnění účastníka řízení nahlížet do spisu.  

 

 

 

 

          plk. Mgr. Dalibor Rucký  

       ředitel odboru Celního GŘC 

 

 

 

 

 

 


