Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví
(§ 508 a násl. obchodního zákoníku)
Smluvní strany:
Společnost:
MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob
DIČ:
CZ75053829
sídlem:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
zastoupená:
Předsedou řídícího výboru, Členem řídícího výboru
Sdružení je registrováno KÚ Karlovarského Kraje pod evidenčním číslem I/2005, č.j. 3979/LS/05
(dále jen „Poskytovatel")
a
Společnost:
IČ:
DIČ:
sídlem:
zastoupená:
zapsaná v
(dále jen „Nabyvatel“)
(dále též „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 508 a násl. obchodního zákoníku tuto
licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví (dále jen „Smlouva“):
I. Předmět Smlouvy
1. Poskytovatel prohlašuje, že je k datu uzavření této Smlouvy výlučným majitelem ochranné známky
uvedené v tomto článku a v příloze číslo 1 této Smlouvy. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli po dobu
platnosti této Smlouvy nevýlučnou licenci na využívání ochranné známky (provedené podle přílohy č.
1) pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, k označení Nabyvatelem dodávaného zboží v
rámci jeho předmětu podnikání v České republice.
2. Jedná se o kombinovanou ochrannou známku ve slovním znění „MEDISPA“, číslo zápisu 297819 ze
dne 12.05.2008. Ochranná známka je zapsána pro třídu výrobků a služeb č. 35, 41, 42. a pro obrazové
třídy 4.5.21, 6.3.12, 26.1.1, 26.1.18, 26.1.24, 27.3.2. Ochranná známka má prioritu ode dne
15.11.2007 a byla zveřejněna dne 06.02.2008
II. Práva a povinnosti Poskytovatele
1. Poskytovatel licence je povinen udržovat v platnosti ochranu známky v České republice.
2. Jestliže s tím vysloví Poskytovatel souhlas, zajistí na žádost Nabyvatele ochranu a platnost známky v
dalších zemích dle dohody. Veškeré náklady spojené s řízením týkajícím se uplatnění ochrany v těchto
dalších státech hradí Nabyvatel.
3. Poskytovatel zaregistruje tuto licenční Smlouvu bezodkladně v rejstříku Úřadu průmyslového
vlastnictví v souladu se zákonem o ochranných známkách.
III. Práva a povinnosti Nabyvatele
1. Nabyvatel je oprávněn a současně i povinen využívat ochrannou známku způsobem uvedeným v
článku I. a příloze č. 1 této Smlouvy s podmínkou dodržení certifikované kvality poskytovaných služeb
(tj. kvality definované Certifikačními kritérii MEDISPA).
2. Nabyvatel má právo používat ochranné známky na zboží a jeho obal, na průvodní a výrobní
dokumentaci, jakož i pro účely reklamní a poskytování služeb.
3. Nabyvatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o případném protiprávním využívání
ochranné známky třetí osobou.
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4. Nabyvatel nemá právo poskytovat sublicence.
5. Nabyvatel se zavazuje používat k označení v exteriéru pouze ochrannou známku v provedení
dodaném Poskytovatelem (tj. samolepící provedení dle specifikace č. 1).
6. Nabyvatel se zavazuje pro zapsané třídy dodržovat parametry ochranné známky dle přílohy č.1.
7. Nabyvatel licence se zavazuje, že po dobu platnosti této Smlouvy i po skončení její platnosti neučiní
sám ani prostřednictvím třetích osob žádné kroky směřující k získání majetkových práv k ochranné
známce Poskytovatele, zejména neprovede její registraci na vlastní obchodní firmu, nebude bez
právního důvodu využívat ochranné známky svým jménem jako nechráněné označení apod. Pro
případ porušení povinností Nabyvatele uvedených v článku III. a IV této Smlouvy Smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.
IV. Prověrka
1. Poskytovatel je oprávněn prověřit, zda jsou ustanovení článků III. a IV této smlouvy Nabyvatelem
dodržována.
2. Za prohřešek proti dodržování je považováno jakékoliv porušení ustanovení článků III. a IV této
smlouvy.
3. V případě porušení Nabyvatelem ustanovení článků III. a IV této smlouvy je Poskytovatel oprávněn
odebrat Nabyvateli ochrannou známku a odstoupit od Licenční smlouvy.
V. Odpovědnost
1. Pokud Nabyvatel bude využívat ochrannou známku služeb, jejichž kvalita nebude odpovídat
požadavkům této Smlouvy, je povinen bezodkladně přijmout opatření k tomu, aby bylo dosaženo
požadované kvality poskytovaných služeb.
2. Jestliže Nabyvatel nedosáhne požadované kvality v přiměřené lhůtě dané mu Poskytovatelem, je
Poskytovatel oprávněn Smlouvu zrušit a požadovat náhradu škody.
3. Po skončení platnosti Smlouvy je Nabyvatel povinen okamžitě ukončit využívání ochranné známky. V
případě, že tuto povinnost poruší, je povinen dle dohody Smluvních stran zaplatit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
VI. Daně a poplatky
1. Veškeré daně a poplatky a další výlohy spojené s uzavření a prováděním této Smlouvy na území
České republiky nese výlučně Nabyvatel.
2. Nabyvatel se zavazuje zaplatit poplatek 100 Kč ročně za vedení licence a to pro každou ochrannou
známku aplikovanou v interiéru dle bodu III. 6.
3. Použití na reklamních tiskovinách není Poskytovatelem zpoplatňováno.
VII. Doba platnosti a podmínky zrušení Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek ve
smyslu příslušných ustanovení zákona o ochranných známkách.
3. Každá ze stran má právo od této Smlouvy odstoupit písemným sdělením, pokud druhá smluvní strana
neplní kteroukoliv podstatnou podmínku této Smlouvy. Smluvní straně, která neplní svůj závazek, však
musí být poskytnuta lhůta 1 měsíc pro dodatečné splnění tohoto závazku.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po dvou pro každou ze Smluvních stran. Změny a
doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně.
2. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o
ochranných známkách.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
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Přílohy:
PŘÍLOHA č. 1
Zobrazení kombinované známky č. 297819 ve slovním znění „MEDISPA“
PŘÍLOHA č. 2
Seznam činností dle předmětu podnikání Nabyvatele
PŘÍLOHA č. 3
Seznam aplikovaných ochranných známek včetně seriových čísel, dodaných Poskytovatelem
Zákres známek do půdorysu

Datum :

……………………………………………
podpis Poskytovatele

Datum :

…………………………………………….
podpis Nabyvatele
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
Seznam činností dle předmětu podnikání Nabyvatele
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Příloha č. 3
Seznam aplikovaných ochranných známek včetně sériových čísel, dodaných Poskytovatelem
ZNÁMKA

SÉR.Č.

PODLAŽÍ

LOKALIZACE

MEDISPA
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Zákres známek do půdorysu
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