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Připomenutí zapsaného názvu – CHZO České pivo 
 
 
Vážená paní ředitelko, 
 
byli jsme kontrolními orgány z jiných členských států upozorněni, že někteří čeští výrobci 
piva, kteří exportují pivo do jiných členských států EU, zřejmě porušují ustanovení čl. 13 
nařízení (EU) č. 1151/2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. 
 
Toto ustanovení chrání zapsané názvy, tedy i „České pivo“, proti  

- přímému i nepřímému obchodnímu zneužitím názvu pro produkty, na které se zápis 
nevztahuje  

Přístup ke kontrole:  
Na produktu nesmí být uveden zapsaný název „České pivo“ v češtině, pokud 
nesplňuje specifikaci. 
 

- jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný 
původ produktů nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako 
„druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“ nebo podobnými výrazy 

Přístup ke kontrole: 
o Připomenutím je i překlad zapsaného názvu 

 
o Za připomenutí se považují i odkazy na výrobu piva v ČR, které jsou 

součástí prodejní značky na hlavní etiketě piv.  
Dle specifikace k CHZO „České pivo“ nemají být odkazy na jakoukoli 
výrobu piva v ČR uvedeny jako součást prodejní značky na hlavní 
etiketě těchto piv, pokud piva nesplňují specifikaci. 
Pokud tedy pivo nesplňuje specifikaci pro CHZO České pivo, nesmí být 
součástí prodejní značky na hlavní etiketě odkazy na výrobu piva v ČR. 

 
- jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, 

povaze nebo základních vlastnostech produktu, který je použit na vnitřním nebo 
vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného 



produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde 
o původ produktu 

- všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde 
o skutečný původ produktu. 

 
U výrobků, které nesou na etiketě přímo zapsaný název „České pivo“, je uvedení symbolu 
Unie pro CHZO, povinné. Výrobky musí splnit specifikaci. 
 
U výrobků, které splňují specifikaci a které mají na prodejní části etikety odkazy na výrobu 
piva v ČR (bez přímého uvedení zapsaného názvu), je uvedení symbolu Unie pro CHZO 
a zapsaného názvu dobrovolné. Tento přístup je ale benevolentnější než přístup v jiných 
členských státech. 
 
U výrobků, které nesplňují specifikaci, neexistuje legální možnost, aby odkazy na výrobu piva 
v ČR byly součástí prodejní značky. 
 
Dovolujeme si vás požádat, abyste informovali členy vašeho Svazu o nutnosti přizpůsobit 
etikety nebo výrobní procesy výše uvedeným skutečnostem. V opačném případě může 
docházet ze strany kontrolních orgánů v jiných členských státech k postihům. 
  
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jindřich Pokora 
ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace 
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