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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 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) dne 18. listopadu 2021 obdržel Vaši 

žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“), o zaslání elektronické kopie smlouvy, kterou Ing. Jiří Kopeček, nám. 

Svobody 16, 69142 Valtice, a Vinařský fond ČR, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

prokázali změnu vlastníka ochranné známky Svatomartinské, číslo přihlášky 104895, č. zápisu 

195757 s účinností 26. 8. 2005, s případným vyloučením těch informací, o nichž to stanoví 

zákon. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám byla požadovaná kopie uvedené smlouvy zaslána, přičemž 

z ní některé části byly vyloučeny. 

 

Proti částečnému odmítnutí žádosti o poskytnutí informace jste dne 10. 12. 2021 podal 

Úřadu odvolání/rozklad podle § 16 InfZ, kterým jste vyjádřil nesouhlas s postupem Úřadu při 

poskytnutí informace.  

 

Rozhodnutím předsedy Úřadu čj. 17/2021/D21118466/10/ÚPV ze dne 3. 1. 2022 bylo 

zrušeno rozhodnutí v materiálním pojetí o částečném odmítnutí žádosti a věc byla vrácena 

orgánu prvého stupně řízení k novému projednání.  

 

Orgánem prvého stupně řízení byla věc posouzena z hlediska možného omezení práva 

na informace včetně posouzení podmínek dle § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, zejména podmínky, 

zda jde o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků. Dotčeným stranám požadované 

smlouvy o převodu práv k ochranným známkám bylo umožněno se k žádosti vyjádřit.  

 

 

 

 

http://www.upv.cz/


7006 – Sdělení úřadu 

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, www.upv.cz 

Tel.: 220 383 111, E-mail: posta@upv.cz, Fax: 224 324 718 

Na základě shora uvedeného Vám v příloze zasílám požadovanou kopii smlouvy. 

Z důvodu ochrany osobních údajů byly ze smlouvy vyloučeny ruční podpisy převodce a 

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

DIČ. 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Smlouva o převodu práv k ochranným známkám ze dne 8. 8. 2005 
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