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FGH plus, s.r.o.
Nad Primaskou 1028/30
10000 Praha 10 - 8trašnice
Šumperk, 15. cervence 2011

Vec: Oznámení o zmene vlastnictví ochranné
Práva ze zapsané ochranné známky

známky

Vážení,
Tímto si Vás dovolujeme informovat, že se spolecnost FGH plus, s.r.o. stala na základe Smlouvy
uzavrené se spolecností Crystalex CZ, s.r.o. vlastníkem slovní ochranné známky POZ 10216,
OZ 153 022 o názvu ANUMBRA, platné na území Ceské a Slovenské republiky.
V príloze tohoto dopisu naleznete výpis ochranné známky platné na území Ceské a Slovenské
republiky, kde je již prevod vyznacen.
O této skutecnosti budou samostatným
republiky.

dopisem informovány celní orgány Ceské a Slovenské

Práva ze zapsané ochranné známky
Ochranné známky se posuzují na základe zákona C. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a
o zmene zákona C. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, prísedících a státní správe soudu a o
zmene nekterých dalších zákonu (zákon o soudech a soudcích) ve znení pozdejších predpisu,
(zákon o ochranných známkách).
Úcinky a práva z ochranné známky jsou stanovena v

•
•
•

§ 8 zákona

o ochranných známkách.

Vlastník ochranné známka má výlucné právo OZ:
užívat
prevést
povolit užívání jiné osobe - poskytnou licenci
bránit 3. osobám v jejím neoprávneném užívání

Vlastník ochranné známky má výlucné právo svou ochrannou známku užívat (§ 8 odst. 1) a to
ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je ochranná známka chránena (registrována, viz.
seznam výrobku a služeb). Toto právo je také zároven nejduležitejším právem vlastníka.
Podle zákona se za užívání v obchodním styku a v podnikání (§ 8 odst. 3) považuje zejména
umistování oznacení na výrobky nebo obaly, nabídka výrobku nebo služeb a jejich uvádení na
trh, dovoz nebo vývoz pod predmetným oznacením, užívání oznacení v obchodním styku, na
obchodních listinách a v reklame, skladování.
Bez souhlasu
vlastníka,
a pokud
zákon
nestanoví
jinak,
nesmí
nikdo v
(§ 8 odst. 2):
obchodním
styku užívat
oznacení, které je shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou
shodné s temi, pro které je ochranná známka zapsána
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oznacení, u nehož z duvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a
shodnosti nebo podobnosti výrobku nebo služeb oznacených ochrannou známkou a
oznaceními
existuje
pravdepodobnost
zámeny na strane verejnosti,
vcetne
pravdepodobnosti asociace mezi oznacením a ochrannou známkou,
oznacení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které
sice nejsou podobné tem, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o
ochrannou známku, která má dobré jméno v Ceské a Slovenské republice, a jeho
užívání by nepoctive težilo z rozlišovací zpusobilosti nebo dobrého jména ochranné
známky nebo jim bylo na újmu.
Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí v obchodním styku a v podnikání
predmetnou ochrannou známku užívat. Pokud nekdo porušuje práva ze zapsané ochranné
známky, je vlastník oprávnen požadovat, aby bylo tohoto protiprávního jednání zanecháno a
následky porušení byly odstraneny. Vlastník ochranné známky se tohoto práva muže domáhat u
príslušného soudu.
Vlastník
daného
práva se muže domáhat
aby:
bylo rušení chráneného práva zakázáno
následky porušení práva byly odstraneny
• byla poskytnuta náhrada škody
• Muže požadovat poskytnutí primereného zadostiucinení
• Po každém, kdo uvádí nebo hodlá na trh uvést shodný nebo zamenitelný
právo na informaci o puvodu výrobku a jeho uvádení na trh
Znicení výrobku, které ohrožují nebo porušují chránená práva
Vydání bezduvodného obohacení
• Stáhnutí výrobku z trhu, jejich další výrobu a distribuci
• Odstranení padelané známky z výrobku nebo jeho obalu
Vydání predbežného opatrení
•

výrobek má

Ochrany svých práv se muže vlastník domáhat také pomocí trestního práva. Podle § 150
trestního zákona je trestným ten (porušovatel), kdo do obehu uvede výrobky neoprávnene
oznacované shodnou nebo zamenitelnou ochrannou známkou, k níž prísluší výhradní právo
jinému.
S výše uvedeným také velice úzce souvisí pojem nekalá soutež. Podle § 44 Obchodního
zákoníku (zákon c. 513/1991 Sb.) je nekalou souteží jednání v hospodárské souteži, které je v
rozporu s dobrými mravy souteže, a které je zpusobilé privodit újmu jiným soutežitelum nebo
spotrebitelum.
S pozdravem,

I
.

...~
Františka Hamplová
Jednatelka
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