SMĚRNICE ČSV, z. s.
o průmyslovém vlastnictví

č. 3/2016

Čl. I.
Úvodní ustanovení
Účelem Českého svazu včelařů, z. s. (dále jen ČSV), jako zapsaného spolku je podle Stanov ČSV mimo
jiné též vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky,
označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, apod., a hospodařit s ním s cílem
propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu.
Čl. II.
Účel směrnice
Účelem směrnice je stanovení podmínek při využívání předmětů průmyslového vlastnictví, zejména
ochranných známek a označení původu, které má ČSV zapsány nebo k zápisu do příslušného rejstříku
vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví přihlášeny podle zákona o ochranných známkách a
zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení, k propagaci včelích produktů, zejména
medu, ČSV a včelařské činnosti jeho členů.
Čl. III.
Ochranné známky
ČSV má v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV) zapsány slovní
a kombinované ochranné známky, jejichž znění, popř. grafická podoba je dostupná na webových
stránkách úřadu: htpp://upv.cz. Přehled ochranných známek ke dni schválení této směrnice je
obsahem přiloženého seznamu.
Čl. IV.
Označení původu
ČSV má v rejstříku vedeném ÚPV zapsáno označení původu: Český med, OP č. 179 (výpis viz příloha).
Čl. V.
Užití ochranných známek a označení původu
1. Zapsanými a k zápisu do rejstříku přihlášenými ochrannými známkami a zapsaným označením
původu může být označen pouze med vyprodukovaný v ČR, který splňuje kriteria svazové normy
Český med, normy jakosti ČSV č. 1/1999 v platném znění, případně dalších příslušných obecně
závazných právních předpisů.

2. Ochrannou známku - logo ČSV mohou při své činnosti používat organizační jednotky svazu.
3. Na ochranných známkách a označení původu nesmí být při jejich užívání prováděny žádné změny.
Čl. VI.
Oprávnění k užívání ochranné známky a označení původu
1. Kromě ČSV, jako vlastníka chráněných ochranných známek a označení původu medu, mohou, při
dodržení uvedených podmínek, tyto bez dalšího užívat členové ČSV, kteří dodávají nebo prodávají
med vlastní produkce, tj. nepodnikatelsky.
2. Obdobně mohou ochranné známky a označení původu ve vlastnictví ČSV užívat členové ČSV,
evidovaní jako zemědělští podnikatelé podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, kteří dodávají
nebo prodávají med vlastní produkce.
3. Člen ČSV, který je podnikatelem podle občanského zákoníku, může ochranné známky, které jsou ve
vlastnictví ČSV, použít jen se souhlasem ČSV, na základě a podle podmínek licenční smlouvy uzavřené
mezi ČSV a podnikatelem. Označení původu Český med může použít pouze při dodržení specifikace
uvedené v zápisu tohoto označení ve smyslu zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a
zeměpisných označení.
4. V odůvodněných případech lze v rámci vzájemné spolupráce uzavřít licenční smlouvu i se
subjektem, který není členem ČSV. Podmínky užití ochranných známek ČSV se řídí příslušnou
smlouvou.
Čl. VII.
Kontrola užívání ochranných známek a označení původu
1. ČSV je kromě příslušných státních orgánů oprávněn kontrolovat prostřednictvím svých kontrolních
a revizních komisí na všech úrovních oprávněnost užívání ochranných známek a označení původu
členy ČSV.
2. Porušení stanovených podmínek, a s tím spojených povinností je posuzováno jako porušení
členských povinností, uložených stanovami, popř. vnitřními řídícími akty ČSV. Při porušení těchto
povinností členem ČSV, který užívá ochrannou známku a označení původu podle odst. 1 a 2 čl. VI. této
směrnice, se postupuje podle Stanov a dalších příslušných směrnic svazu. V tomto případě může ČSV
členovi právo užívání tohoto průmyslového vlastnictví ČSV odejmout.
3. Při porušení podmínek uživateli dle odst. 3 a 4 čl. VI. této směrnice se postupuje podle příslušných
ustanovení uzavřených smluv.
4. Právo ochrany průmyslového vlastnictví se řídí příslušnými právními předpisy.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením RV dne 28.8.2016.
2. Zároveň se ruší směrnice č. 1/2011 schválená RV ČSV dne 13.8.2011.
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