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Enfant terrible Petit Shiraz 

Pobočný spolek 

Pod Můstkem 80 

Běloves 

547 01  Náchod 

 ID schránky: rg36zjk 

 

 

Váš dopis značky / ze dne 

18. 11. 2021 a  

10. 12. 2021  

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2021/D21118466/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310 

Praha  

17. 1. 2022 

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Úřad průmyslového vlastnictví jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v 

souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti žadatele Enfant terrible Petit Shiraz, pobočný 

spolek IČ 08217076 (dále jen „žadatel“) ze dne 18. listopadu o poskytnutí informace - 

elektronické kopie smlouvy, kterou Ing. Jiří Kopeček, nám. Svobody 16, 69142 Valtice, a 

Vinařský fond, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, prokázali změnu vlastníka ochranné 

známky „Svatomartinské“, číslo přihlášky 104895, provedenou zápisem č. 195757 (dále jen 

„žádost“) takto: 

 

Žádost žadatele se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, částečně odmítá tak, že z dokumentu, 

který obsahuje požadovanou informaci, byly vyloučeny ruční podpisy převodce a nabyvatele. 

Dále byla vyloučena informace o bankovním spojení převodce a rovněž jeho IČ a DIČ. 

 

Odůvodnění 

 

Dle § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími jejich 

ochranu. Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu, jehož součástí jsou informace, které jsou 

osobními údaji fyzických osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace lze poskytnout jen se 

souhlasem dotčených osob. Jelikož Úřad průmyslového vlastnictví nemá od dotčených osob 

souhlas k poskytnutí požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné 

odmítnutí žádosti. 

 

S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví tak, že žádost o poskytnutí 

informací v rozsahu osobních údajů převodce odmítl. 

http://www.upv.cz/
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Poučení o odvolání:  

 

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 a 

§ 84 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad 

k předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví do 15 dnů ode dne jeho doručení.  

 

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.gov.cz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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