PRAVIDLA
pro používání obrazové ochranné známky
"EU BEE MADE"
Cílem těchto pravidel (dále jen: "Pravidla") je uvedení podmínek týkajících se poskytování a
odnětí práva k užívání (dále jen: "Právo k užívání"). Tato pravidla se vztahují na grafickou
ochrannou známku "EU BEE MADE" s níže uvedenou grafikou (dále jen: "Ochranná známka")
pro členy Sdružení pro evropské včely (dále jen: "Sdružení") a pro jiné osoby, které vyhovují
podmínkám určených Sdružením (dále jen: "Uživatel").

Podmínky oprávnění, které se vztahují na získání Práva k užívání

I.

1.1. Za podmínky, že vyhovují i ostatním přísným pravidlům uvedeným v těchto

Pravidlech, mohou získat oprávnění k užívání Ochranné známky - nezávisle na tom,
zda jsou členové sdružení nebo ne:
(i) včelařství, nacházející se na území Evropské unie (dále jen: "Včelařství v
Evropské unii");
(ii) ty společnosti na balení medu a používání medu, které se nacházejí na území
zeměpisné Evropy (dále jen: "Zpracovatelé medu").
1.2. Ohledně bodu 1.1.(ii) je třeba přihlížet ke všem těm zemím, které příslušejí k

zeměpisné Evropě a které disponují evropskými územími, dále i k těm zemím, které
jsou s těmito zeměmi spojeny bez celních hranic.
1.3. Práva k užívání mohou získat jen taková Evropská včelařství a Zpracovatelé medu,
která

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

se zabývají prodejem spotřebitelského medu nejméně pět let;
alespoň 75% jejich obchodního obratu pochází z prodeje medu;
obchodní obrat pocházející z prodeje medu, v rámci doby povinnosti
zachování dokumentů předepsaných ve své vlastní zemi, pochází z balení
medu, výhradně pocházejícího ze Zeměpisné Evropy, pořízení přímo od
chovatele (v případě Zpracovatele medu);
obchodní obrat je v celém rozsahu zdokumentován;
disponují všemi úředními povoleními vztahujícími se na jejich činnost; dále
nebalí a neobjednávají balení medu v rámci pronájmu práce.
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II.

Pravidla vztahující se na Ochrannou známku

2.1. Ochrannou známku lze používat výhradně s dodáváním na trh takového medu, který
pochází z území Evropské unie, a které Uživatel zakoupil výhradně od Včelařství v
Evropské unii (dále jen: "Med z Evropské unie"). Výjimečně, pokud některá z
členských zemí Evropské unie má území i mimo geografickou Evropu, i med
produkovaný na územích mimo zeměpisnou Evropu dané země, je třeba považovat
za Med z Evropské unie.
2.2. V souvislosti s bodem 2.1 za nákup od Včelařství v Evropské unii se považuje
(i)
přímý nákup; jakož i
(ii)
pokud za daných okolností není možný přímý nákup, nákup uskutečněný
přes prostředníka, přičemž Uživatel cenu medu hradí zprostředkovateli,
který ji dále platí Včelařstvím v Evropské unii.
2.3. Oprávněná osoba Práva na používání může Ochrannou známku používat výhradně
ve vztahu k medu uvedeného do distribuce pod svým vlastním jménem, nebo pod
obchodními značkami ve svém vlastnictví. V případě vlastních značek Kupujícího
je používání Ochranné známky přísně zakázáno.
2.4. Uživatel musí zajistit, aby Med z Evropské unie se mohl dostat do skladu Uživatele
v nádobě s podepsanou etiketou Včelařství z Evropské unie, identifikovanou
názvem Včelařství v Evropské unii.
2.5. Produkty opatřené Ochrannou známkou se do distribuce zařazují s pořadovým
číslem, na balení je dále třeba uvést číslo šarže, aplikovaná pořadová čísla (od-do),
zemi původu nebo země původu, pokud je Med z Evropské unie směsí medu
pocházejícího z více zemí.
III.

Povinnosti Uživatele směrem ke Sdružení

3.1. Uživatel je povinen pro Sdružení zajistit naprostou transparentnost v souvislosti s
obratem Medu z Evropské unie v zájmu toho, aby mohlo Sdružení kontrolovat
sledování Medu z Evropské unie - počínaje od chovatele - včetně množstevních
údajů obratu Medu z Evropské unie v členění podle druhů medu. V zájmu
kontrolovatelnosti je Uživatel povinen tyto údaje (v případě nákupu přes
prostředníka už i údaje vztahující se na nákup Medu z Evropské unie
prostřednictvím zprostředkovatele) poskytnout Sdružení aktuálně prostřednictvím
nahrání na server Sdružení.
3.2. Uživatel bere na vědomí, že kontrolu provádí Sdružení prostřednictvím auditora
stanoveného Sdružením, nebo – pokud Uživatel s osobou stanovenou Sdružením
nesouhlasí - prostřednictvím mezinárodně uznávaného nezávislého auditora.
Náklady na kontrolu v každém případě nese Uživatel.
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3.3. Uživatel je povinen balení Medu z Evropské unie opatřené Ochrannou známkou
nechat předem schválit Sdružením, dále je povinen z každé položky medu doručit
Sdružení po 2 vzorcích.
IV.

Protihodnota Práva k užívání

4.1. Jako protihodnotu práva k užívání je Uživatel povinen hradit poplatek za užívání,
který se skládá z následujících položek:
- jednorázový vstupní poplatek, jehož částka je totožná s částkou nákladů za
předběžnou kontrolu podle bodu 5.2; a
- poplatek za používání úměrné obratu, vypočtený za distribuci Medu z
Evropské unie Uživatelům (dále jen: "Poplatek za užívání").
4.2. Procentní míru Poplatku za užívání, způsob úhrady a jiné podmínky určuje
Předsednictvo Sdružení. Aktuálně platné podmínky Poplatku za užívání Sdružení
vhodným způsobem zpřístupní veřejnosti.
V.

Udělení a odnětí Práva k užívání

5.1. Požadavek na poskytnutí Práva k užívání je třeba předložit Sdružení v písemné
formě (včetně formy elektronického dopisu), na formuláři zavedeném pro tento účel.
V rámci tohoto formuláře musí uchazeč podat prohlášení o tom, že vyhovuje
podmínkám potřebným pro poskytnutí Práva na užívání, a zavazuje se k plnění
povinností uvedených v Pravidlech.
5.2. Podmínkou udělení Práva k používání je to, aby Sdružení provedlo u uchazeče
předběžnou kontrolu podle záležitostí uvedených v bodu 3.2 v zájmu zjištění toho,
zda uchazeč vyhovuje podmínkám uvedeným v těchto Pravidlech.
5.3. V předmětu poskytnutí Práva k užívání rozhoduje předsednictvo Sdružení.
Předsednictvo Sdružení předkladatele žádosti o poskytnutí nebo zamítnutí Práva k
užívání písemně vyrozumí. Rozhodnutí o zamítnutí je třeba odůvodnit. Poskytnutí
Práva k užívání je možné zamítnout výhradně v tom případě, že předkladatel žádosti
nevyhovuje podmínkám uvedeným v těchto Pravidlech.
5.4. Poskytnutí Práva k užívání je na dobu neurčitou. Právo k užívání může
Předsednictvo sdružení odejmout, pokud se prokáže, že Uživatel nesplňuje
podmínky potřebné pro poskytnutí Práva k užívání nebo poruší kteroukoli svou
povinnost uvedenou v těchto Pravidlech. V předmětu odebraní Práva k užívání
rozhoduje Předsednictvo Sdružení.
5.5. Právo k užívání zaniká, pokud jej Sdružení odebere, pokud Smlouva o užívání mezi
Sdružením a Osobou oprávněnou k užívání ochranné známky zanikne, nebo pokud
Osoba oprávněná k užívání ochranné známky přestane být oprávněnou k užívání
ochranné známky. V případě zániku Práva k užívání je Uživatel povinen užívání
Ochranné známky okamžitě zanechat.
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5.6. Proti rozhodnutí předsednictva Sdružení ohledně udělení nebo odnětí Práva k

používání není na místě právní opravný prostředek.
5.7. Poskytnutí Práva k používání Uživatele neopravňuje k tomu, aby před EUIPO nebo

v jakékoliv zemi v souvislosti s Ochrannou známkou podal jakékoli oznámení na
právo chráněného označení nebo aby Právo používat zaregistroval do rejstříku
ochranných známek.
VI.

JINÁ USTANOVENÍ

6.1. Tato Pravidla nabývají právní moci dnem jejich schválení a jsou platné až do
odvolání.
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