
(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

355/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2014
o působnosti orgánů Celní správy České republiky

v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

ve znění zákona č. 170/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 5

Zákaz nakládání se zbožím porušujícím právo

duševního vlastnictví

 
(1) Je zakázáno nakládat se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví.
(2) Nakládáním se zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí zejména výroba, zpracování, doprava, přeprava,

skladování, prodej nebo jiný převod, nabízení, dovoz, vývoz, uvádění na trh, převzetí, užití nebo držení tohoto zboží,
pokud k tomuto nakládání nedochází pro osobní potřebu fyzické osoby na vnitrostátním trhu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 9
Změna rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 
(1) Lhůtu, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu, určený celní úřad na žádost

osoby, které bylo vydáno rozhodnutí pro vnitrostátní trh (dále jen "držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh"), rozhodnutím
prodlouží nejvýše o 1 rok, a to i opakovaně.

(2) Žádost podle odstavce 1 určený celní úřad zamítne, pokud
a)   byla podána méně než 15 dnů před uplynutím  lhůty, o  jejíž prodloužení  je  žádáno, nestaloli  se  tak z důvodu

hodného zvláštního zřetele, nebonebo
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 12
Povinnosti držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 
(1) Držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh je povinen oznámit určenému celnímu úřadu

a)  skutečnosti, které mohou být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo
b)  změnu údajů uvedených v rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(2) Skutečnost nebo změnu údajů podle odstavce 1 je držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh povinen oznámit do 3
pracovních dnů ode dne, kdy je zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly, a to elektronicky ve
formátu a struktuře zveřejněné určeným celním úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh může informace, které mu byly poskytnuty orgánem celní správy podle §
13 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2 nebo § 16 odst. 1, nebo poznatky z prověření zadrženého zboží a odběru jeho vzorků podle
§ 17, použít pouze pro účely
a)  zjednodušeného řízení o zničení zboží,
b)  soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,
c)  uplatnění nároků z ohrožení nebo porušení práva duševního vlastnictví, nebo
d)  trestního nebo správního řízení.

(4)  Pokud  v  souvislosti  s  opatřením  na  vnitrostátním  trhu  vznikla  osobě,  které  bylo  zboží  zadrženo,  újma  v
důsledku jednání držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh, je za tuto újmu odpovědný držitel rozhodnutí pro vnitrostátní



trh.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 16

Postup po zadržení zboží v ostatních případech
 

(1) Celní úřad, který zadržel zboží, pro které nebylo vydáno rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nejpozději následující
pracovní  den  po  zadržení  zboží  zašle  osobě,  která může  být  ve  vztahu  k  zadrženému  zboží  oprávněnou  osobou,
oznámení, ve kterém uvede informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze.

(2) Oprávněná osoba může podat do 4 pracovních dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 žádost o přijetí
opatření  na  vnitrostátním  trhu.  Určený  celní  úřad  rozhodne  o  této  žádosti  do  2  pracovních  dnů  ode  dne  jejího
obdržení. Lhůta pro podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu  je zachována,  jeli nejpozději v poslední
den lhůty žádost podána u určeného celního úřadu.

(3)  Pokud  žádost  podle  odstavce  2  neobsahuje  skutečnosti  umožňující  přijetí  opatření  nad  rámec  konkrétního
zadržení  zboží,  může  oprávněná  osoba  tyto  skutečnosti  doplnit  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  oznámení  podle
odstavce 1. Jsouli tyto skutečnosti doplněny, určený celní úřad vydá nové rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(4) V případě,  že určený celní úřad vyhoví  žádosti  podle odstavce 2,  je držitel  rozhodnutí pro vnitrostátní  trh
povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení  rozhodnutí pro vnitrostátní  trh oznámit celnímu úřadu, že podal
návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. To neplatí v případě, že
držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh podal návrh na zahájení zjednodušeného řízení o zničení zboží.

(5(4) Celní úřad vrátí zboží osobě, které bylo zadrženo, pokud
a)  ve vztahu k zadrženému zboží

1.    nebylo možné do následujícího pracovního dne po zadržení zboží zjistit osobu, která může být oprávněnou
osobou, nebo

2.    nebyla podána žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo byla tato žádost
zamítnuta,

b)  zboží nebylo zničeno ve zjednodušeném řízení o zničení zboží,
c)  držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh ve lhůtě podle odstavce 4 nebo podle § 20 odst. 1 neoznámil celnímu úřadu,

že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,
d)  nelze rozhodnout o zabrání zboží a
ec)   neobdržel oznámení orgánu příslušného k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele, že

zadržené  zboží  může  sloužit  jako  důkazní  prostředek  v  řízení  o  porušení  zákona  upravujícího  ochranu
spotřebitele.
(65) Celní úřad vrátí zboží osobě, které bylo zadrženo, také tehdy, pokud po zadržení zboží pominuly důvody,

na jejichž základě bylo zboží zadrženo.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA IV
 

ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ O ZNIČENÍ ZBOŽÍ
 

§ 18
Vyjádření ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení

 
(1) Zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví může být zničeno pod dohledem celního úřadu, aniž je

nutné rozhodnout, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pokud do 10 pracovních dnů nebo v případě zboží
podléhajícího  zkáze  do  3  pracovních  dnů  ode  dne  oznámení  zadržení  zboží  oznámí  celnímu  úřadu  souhlas  se
zničením zboží
a)    držitel  rozhodnutí  pro  vnitrostátní  trh,  který  současně  písemně  prohlásí,  že  podle  jeho  přesvědčení  zadržené

zboží porušuje jeho právo duševního vlastnictví, a uvede pro toto přesvědčení důvody, a
b)  osoba, které bylo toto zboží zadrženo.

(2) Zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví může být  zničeno podle odstavce 1  i bez souhlasu
osoby, které bylo toto zboží zadrženo, pokud tato osoba



a)  ve lhůtě podle odstavce 1 neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží, nebo

b)    není  známa  a  ve  lhůtě  podle  odstavce  1,  která  běží  ode  dne  zadržení  zboží,  se  nestane  známou  a  současně

neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží.

(3)  Souhlas  držitele  rozhodnutí  pro  vnitrostátní  trh  se  zničením  zboží  se  považuje  za  návrh  na  zahájení

zjednodušeného řízení o zničení tohoto zboží. O zničení zboží rozhodne celní úřad, který toto zboží zadržel.

(4)  Souhlas  se  zničením  zboží  ve  zjednodušeném  řízení  nelze  vzít  zpět.  Lhůta  pro  oznámení  stanoviska  k

možnosti zničení zboží  je zachována,  jeli nejpozději v poslední den lhůty toto stanovisko podáno u celního úřadu,

který zboží zadržel.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

Zničení zboží ve zjednodušeném řízení
 

(1) Zničení zboží se provede na náklady držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(2) Zničení  zboží  se provede pod dohledem  tříčlenné komise celního úřadu. O zničení  zboží  celní úřad sepíše

protokol.

(3) Ustanovení § 38 odst. 3 se použije obdobně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST TŘETÍ
OPATŘENÍ PŘI CELNÍM DOHLEDU

 

§ 21

Změna rozhodnutí, která se netýká práv duševního vlastnictví
 

(1)  Určený  celní  úřad  změní  rozhodnutí  o  schválení  žádosti,  pokud  se  tato  změna  netýká  práv  duševního

vlastnictví, a to

a)  na žádost držitele rozhodnutí, nebo

b)  z moci úřední, pokud došlo ke změně údajů uvedených v rozhodnutí.

1.    držitel rozhodnutí sdělil skutečnosti umožňující přijetí opatření při celním dohledu, nebo

2.    došlo ke změně údajů uvedených v rozhodnutí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22

Zadržení zboží a pozastavení propuštění zboží
 

(1)  Pokud  celní  úřad  v  případech  stanovených  nařízením  Evropské  unie  zadrží  zboží  nebo  pozastaví  jeho

propuštění, poučí osobu, která má zboží v době zadržení nebo pozastavení propuštění u sebe, o právních důsledcích

vyplývajících z postupu zničení zboží podle nařízení Evropské unie.

(2) Celní úřad informaci o zadržení nebo pozastavení propuštění zboží ústně oznámí osobě, která má zboží v

době zadržení nebo pozastavení propouštění zboží u sebe, a poučí ji o právních důsledcích vyplývajících z možného

zničení  zboží  podle  nařízení  Evropské  unie.(2) O  zadržení  nebo  pozastavení  propuštění  zboží  celní  úřad  sepíše

protokol.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23

Zničení zboží



 

(1)  Máli  být  podle  nařízení  Evropské  unie  zničeno  zboží  podezřelé  z  porušení  práva  duševního  vlastnictví,

považuje se písemný souhlas držitele rozhodnutí se zničením zboží za návrh na zahájení řízení o zničení tohoto zboží.

(2)  Máli  být  podle  nařízení  Evropské  unie  uplatněn  postup  pro  zničení  zboží  v  malých  zásilkách,  je  řízení  o

zničení  tohoto zboží zahájeno dnem, kdy celní úřad podle nařízení Evropské unie oznámil deklarantovi nebo držiteli

zboží  zadržení  nebo  pozastavení  propuštění  zboží  s  poučením  o  právních  důsledcích  vyplývajících  z  postupu  pro

zničení zboží v malých zásilkách.

(3) O zničení zboží rozhodne celní úřad, který zboží zadržel nebo pozastavil jeho propuštění.

(4) Zničení  zboží  se provede pod dohledem  tříčlenné komise celního úřadu. O zničení  zboží  celní úřad sepíše

protokol.

(5)  Souhlas  se  zničením  zboží  nelze  vzít  zpět.  Lhůta  pro  oznámení  stanoviska  k  možnosti  zničení  zboží  je

zachována,  jeli nejpozději v poslední den  lhůty  toto stanovisko podáno u celního úřadu, který zboží zadržel nebo

pozastavil jeho propuštění.

(6)  V  případě,  že  deklarant  nebo  držitel  zboží  neoznámí  celnímu  úřadu  svoje  stanovisko  k možnosti  zničení

zboží, použije se přiměřeně ustanovení § 18 odst. 2 písm. a).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 53

Spolupráce s orgánem příslušným k výkonu dozoru podle zákona
upravujícího ochranu spotřebitele

 

(1) Jsouli splněny podmínky pro vrácení zboží podle § 15 odst. 4 písm. a) až c) nebo § 16 odst. 54 písm. a) až

da b), celní úřad oznámí orgánu příslušnému k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele

a)  datum zadržení zboží,

b)  informace o množství zboží a jeho povaze,

c)  identifikační údaje osoby, které bylo zboží zadrženo, a

d)  skutečnosti odůvodňující zadržení zboží.

(2) Orgán příslušný k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele může do 510 pracovních

dnů ode dne, kdy obdržel oznámení podle odstavce 1, oznámit celnímu úřadu, že zadržené zboží může sloužit jako

důkazní prostředek v řízení o porušení zákona upravujícího ochranu spotřebitele.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


