
EVROPSKÁ UNIE – ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY
1*. Držitel rozhodnutí Vyhrazeno pro úřední záznamy

Jméno/název*: Datum doručení

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*:

Telefon: (+)

Mobilní telefon: (+)

Fax: (+)

E-mail*:

2. Zástupce držitele rozhodnutí

Společnost:

Jméno/název*:

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*: Fax: (+)

Telefon: (+) E-mail*:

Mobilní telefon: (+) Internetová stránka:

3*. Žádám o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány přijmout opatření na základě níže uvedené původní žádosti

Evidenční číslo původní žádosti:

Potvrzuji, že v údajích, které jsou uvedeny v původní žádosti o přijetí opatření a v jejích přílohách, nedošlo k žádným změnám.

K původní žádosti o přijetí opatření uvádím tyto údaje.

Viz příloha č. ……

4*. Podpis

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis držitele rozhodnutí 

Místo Jméno (hůlkovým písmem)

Vyhrazeno pro úřední záznamy

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

Žádosti o prodloužení lhůty se vyhovuje v plném rozsahu.

Žádosti o prodloužení lhůty se vyhovuje částečně (k právům schváleným dle žádosti viz připojený seznam).

Datum (DD/MM/RRRR) Razítko a podpis Příslušný celní útvar

Datum ukončení platnosti původní žádosti:

Žádost o prodloužení lhůty se zamítá.

Datum (DD/MM/RRRR) Razítko a podpis Příslušný celní útvar

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

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

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PŘIJETÍ OPATŘENÍ 

podle článku 12 nařízení (EU) č. 608/2013

       /

Doklad o zmocnění jednat jako zástupce je přiložen 

Souhlasím s tím, aby veškeré údaje uvedené v této žádosti o prodloužení lhůty 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 o prodloužení lhůty 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 o prodloužení lhůty 

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 prodloužení lhůty 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 prodloužení lhůty 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. V případě nevyplnění těchto povinných údajů bude žádost o 

prodloužení lhůty 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 o prodloužení lhůty, nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, jenž následuje po dni přijetí rozhodnutí, jímž se 

žádosti o prodloužení lhůty 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 předložena žádost o prodloužení lhůty. 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 PRODLOUŽENÍ LHŮTY
1*. Držitel rozhodnutí Vyhrazeno pro úřední záznamy

Jméno/název*: Datum doručení

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*:

Telefon: (+)

Mobilní telefon: (+)

Fax: (+)

E-mail*:

2. Zástupce držitele rozhodnutí

Společnost:

Jméno/název*:

Číslo EORI*:

Adresa*:

Město*:

PSČ:

Země*: Fax: (+)

Telefon: (+) E-mail*:

Mobilní telefon: (+) Internetová stránka:

3*. Žádám o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány přijmout opatření na základě níže uvedené původní žádosti

Evidenční číslo původní žádosti:

Potvrzuji, že v údajích, které jsou uvedeny v původní žádosti o přijetí opatření a v jejích přílohách, nedošlo k žádným změnám.

K původní žádosti o přijetí opatření uvádím tyto údaje.

Viz příloha č. ……

4*. Podpis

Datum (DD/MM/RRRR) Podpis držitele rozhodnutí 

Místo Jméno (hůlkovým písmem)

Vyhrazeno pro úřední záznamy

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

Žádosti o prodloužení lhůty se vyhovuje v plném rozsahu.

Žádosti o prodloužení lhůty se vyhovuje částečně (k právům schváleným dle žádosti viz připojený seznam).

Datum (DD/MM/RRRR) Razítko a podpis Příslušný celní útvar

Datum ukončení platnosti původní žádosti:

Žádost o prodloužení lhůty se zamítá.

Datum (DD/MM/RRRR) Razítko a podpis Příslušný celní útvar

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

Souhlasím s tím, aby veškeré údaje uvedené v této žádosti o prodloužení lhůty mohly zpracovávat členské státy, Evropská komise, zpracovává-li údaje jménem 

členských států, a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

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. 
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PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ  

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PŘIJETÍ OPATŘENÍ 

podle článku 12 nařízení (EU) č. 608/2013

Doklad o zmocnění jednat jako zástupce je přiložen 

       /
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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 o prodloužení lhůty 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 o prodloužení lhůty 

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 prodloužení lhůty 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 prodloužení lhůty 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. V případě nevyplnění těchto povinných údajů bude žádost o 

prodloužení lhůty 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 o prodloužení lhůty, nesmí přesáhnout jeden rok ode dne, jenž následuje po dni přijetí rozhodnutí, jímž se 

žádosti o prodloužení lhůty 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 předložena žádost o prodloužení lhůty. 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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