
 

 

Věc: Upozornění na existenci ochranných známek 

 

 

Vážení,  

 

dovolujeme si Vás upozornit, že Vinařský fond Brno, IČO: 71233717, se sídlem Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno (dále jen „Vinařský fond“), je vlastníkem následujících platně 
zapsaných ochranných známek: 

 slovní ochranné známky „SVATOMARTINSKÉ“, zapsané dne 13. 2. 2008 pro 
výrobky a služby ve třídách 33, 35 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb 

 slovní ochranné známky „SVATOMARTINSKÉ“, zapsané dne 27. 11. 1996 pro 
výrobky ve třídě 33 

 slovní ochranné známky „MARTINSKÉ“, zapsané dne 23. 3. 2000 pro výrobky a 
služby ve třídách 33, 41 a 42 

 obrazové ochranné známky „SVATO MARTINSKÉ“, tvořené nápisem 
´SVATO MARTINSKÉ´ a postavou jezdce na bílém koni umístěné v černém 
kruhu, zapsané dne 19. 4. 2006 pro výrobky a služby ve třídách 33, 35 a 41 

 Obrazové ochranné známky Evropské unie „SVATO MARTINSKÉ“, tvořené 
nápisem ´SVATO MARTINSKÉ´ a postavou jezdce na bílém koni umístěné 
v černém kruhu, zapsané dne 21. 11. 2007 pro výrobky a služby ve třídách 33, 35 
a 41 

(dále všechny dohromady již jen jako „zapsané ochranné známky“ či „ochranné známky 
SVATOMARTINSKÉ“). 

 

Předesíláme, že veškeré výše uvedené zapsané ochranné známky jsou chráněny mimo jiné pro 
víno spadající do třídy 33 mezinárodního třídění výrobků a služeb. 

 

Z titulu vlastníka výše uvedených zapsaných ochranných známek požívá Vinařský fond 
v souladu s § 8 a násl. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „zákon o ochranných známkách“) a článku 9 a násl. nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie, výlučné 
právo užívat ochranné známky „SVATOMARTINSKÉ“ ve spojení s výrobky nebo 



službami, pro které je chráněna, včetně užívání značky ® spolu s dotčenými zapsanými 
ochrannými známkami. 

 

Nikdo nesmí bez souhlasu Vinařského fondu užívat v obchodním styku označení 
shodné se zapsanými ochrannými známkami pro výrobky nebo služby, které jsou 
shodné s těmi, pro něž jsou ochranné známky zapsány. Totéž platí pro označení, u 
něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti se zapsanými ochrannými 
známkami a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených 
zapsanými ochrannými známkami a označením existuje pravděpodobnost záměny 
na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a 
zapsanými ochrannými známkami. 
 

Užíváním v obchodním styku se zde v souladu s § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách 
rozumí zejména, nikoliv však výlučně, umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly, 
nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem 
anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, dovoz nebo vývoz výrobků pod 
tímto označením, užívání označení v obchodních listinách a v reklamě, dále užívání označení 
jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby 
nebo obchodní firmy a také užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v 
rozporu s jiným právním předpisem. 

 

Jestliže bude docházet k porušování výše uvedených práv Vinařského fondu k ochranným 
známkám „SVATOMARTINSKÉ,“ Vinařský fond podnikne proti subjektu porušujícím práva 
k dotčeným zapsaným ochranným známkám příslušné právní kroky. V takovém případě má 
Vinařský fond k dispozici aparát právních prostředků zakotvených v zákoně č. 221/2006 Sb., o 
vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
ustanovení § 4 odst. 1 citovaného zákona má Vinařský fond právo domáhat se u soudu mimo 
jiné toho, aby se ten, kdo ohrožuje či porušuje jeho práva takového jednání zdržel. Dále má 
vlastník ochranné známky ve smyslu ustanovení § 5 tohoto zákona také právo domáhat se 
náhrady škody, vydání získaného bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění. 
Rovněž má na základě ustanovení § 3 uvedeného právního předpisu právo na informace od 
třetích osob. V této souvislosti podotýkáme, že odpovědnost za porušování práv z 
průmyslového vlastnictví má objektivní charakter, což znamená, že se nevyžaduje zavinění 
porušovatele. 

 

Apelujeme tímto na Vás, abyste se zdrželi veškerého užívání označení, které je shodné či 
podobné s označením „SVATOMARTINSKÉ“ bez uděleného souhlasu Vinařského fondu a 
jakéhokoliv dalšího porušování práv z ochranné známky, která v souladu se zákonem náleží 



Vinařskému fondu z titulu vlastníka výše uvedených ochranný známek 
„SVATOMARTINSKÉ.“ 

 

 

Ing. Jaroslav Machovec 

ředitel 

Vinařský fond 


