Záveská a spol., v.o.s.
IČ: 26 46 85 14
firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka č. 45049
se sídlem
Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav I
Tel./fax.: +420 326 332 092
Společník a pověřený insolvenční správce
JUDr. Hana Záveská: mobil: +420 602 456 929, e-mail: hana.zaveska@volny.cz
Společník
Ing. Martin Záveský: mobil: +420 723 866 730, e-mail: zaveskavos@email.cz

___________________________________________________________________________

Smlouva
o převodu vlastnického práva k ochranné známce a nezapsanému označení
uzavřená podle dle ust. § 1099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku,
v návaznosti na § 15,zákona 441/2004 Sb. o ochranných známkách v platném znění
Prodávající:
Záveská a spol., v.o.s., se sídlem, Ostrovského 253, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jako
správce konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem
1114, 286 01 Čáslav, IČ: 00104248, jejímž jménem jedná pověřený společník
JUDr. Hana Záveská
(dále jen jako převodce)
a
Kupující:
………………………………………nar……………………, bytem……………….
Jméno, Příjmení
………………………………………, IČ:……………………..se sídlem…………..
Název společnosti
Zastoupená:………………………………nar………………..bytem
(dále jen jako nabyvatel)
uzavřeli tuto

Smlouvu
o převodu vlastnického práva k ochranné známce a nezapsanému označení:
Článek I.
1. Usnesením Městského soudu v Praze čj. MSPH 98 INS 5231 / 2010 –A-23, ze dne
14.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň byl na majetek dlužníka Caramba media
s.r.o., se sídlem Jizerská 1091, České Budějovice , IČ: 27371492 (dříve : UM Events, spol.
s r.o. se sídlem Revoluční 1082/8 , Praha 1 ) prohlášen konkurs a insolvenčním správcem
byl soudem ustanoven prodávající.
2. Převodce zapsal do majetkové podstaty dlužníka dne 23.11.2010
a) ochrannou známku „UM UNITEDMUSIC.CZ“ zapsané u Úřadu průmyslového
vlastnictví pod č.spisu 468682
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b) nezapsané označení ochranné známky ve znění „TRANSMISSION“ podané u
Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu 468681
c) ochrannou známku „PURE Prague“, kombinované OZ, zapsané u Úřadu
průmyslového vlastnictví pod č.spisu 464985
s tím, že o zápisu byl ve smyslu § 224, zákona č. 182/2006 Sb. dlužník vyrozuměn.
3. Proti zápisu ochranné známky „UM UNITEDMUSIC.CZ“ a nezapsanému označení
ochranné známky ve znění „TRANSMISSION“ do majetkové podstaty dlužníka podal
žalobce, Antonius Cornelis van der Kolka, údajně jako vlastník, k Městskému soudu
v Praze žalobní návrh na vyloučení ochranné známky„UM UNITEDMUSIC.CZ“
a nezapsaného označení „TRANSMISSION“ z majetkové podstaty dlužníka. Městský
soud v Praze rozhodl o žalobním návrhu žalobce svým rozsudkem č.j. 98 ICm 2142/201092, ze dne 24. 4. 2014 tak, že zamítl žalobní návrh žalobce. Proti tomuto rozsudku podal
žalobce odvolání. Vrchní soud v Praze svým rozsudkem č.j. 102 VSPH 69/2015-121, ze
dne 22. října 2015 rozhodl, že rozsudek Městského soudu v Praze se potvrzuje.
4. Ochranná známka „UM UNITEDMUSIC.CZ“ a nezapsané označení ochranné známky
ve znění „TRANSMISSION“ byly oceněny znaleckým posudkem č.35/2012, z května
2012, znalce určeného soudem JUDr. Vladimíra Zamrzly, se sídlem Praha 1. U Obecního
dvora 2/793, 110 00 Praha 1, který stanovil tržní cenu předmětu zpeněžení na 182.869,Kč.
Článek II.
1. Dle zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků je
převodce oprávněn s předmětem převodu nakládat, rovněž tak je oprávněn jej i zcizit.
2. Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 14.7.2016, pod čj. MSPH 98 INS
5231/2010-B-60, po předchozím souhlasu věřitelského výboru, vyslovil souhlas
s prodejem
a) ochranné známky „UM UNITEDMUSIC.CZ“ zapsané u Úřadu průmyslového
vlastnictví pod č.spisu 468682,
b) nezapsaného označení ochranné známky ve znění „TRANSMISSION“ podané
u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu 468681
c) ochranné známky „PURE Prague“, kombinované OZ, zapsané u Úřadu průmyslového
vlastnictví pod č.spisu 464985
mimo dražbu, nejvýhodnější nabídce při zaplacení kupní ceny, nejpozději při podpisu
kupní smlouvy.
4. Nabyvatel se zúčastnil Výběrového řízení „VŘ Caramba media“ vyhlášeného převodcem,
stal se jeho vítězem, s právem na uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k předmětu
převodu, specifikovaném v předchozím ustanovení této smlouvy.
Článek III.
1. Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele vlastnické právo k předmětu převodu
specifikovaných v čl. I. této smlouvy za kupní cenu ve výši ……………………………..
a nabyvatel je za tuto cenu kupuje.
2. Převodce potvrzuje, že nabyvatel zaplatil kupní cenu před podpisem této smlouvy
převodci, na účet převodce č. ú. 248924004/0300
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Článek II.
1. Převodce prohlašuje, že ke dni podpisu této kupní smlouvy:
a) na předmětu převodu vlastnického práva nevázne žádný dluh, zástavní právo, věcné
břemeno, ani jiné právní vady,
b) na předmět převodu nejsou vedena žádná soudní, rozhodčí, správní, či jiná řízení,
která by mohla v budoucnu znemožnit, či ohrozit výkon vlastnického práva
nabyvatele.
2. Převodce se zavazuje, že poskytne nabyvateli veškerou nezbytnou součinnost ve vztahu
k zápisu předmětu převodu do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem
průmyslového vlastnictví.
3. Nabyvatel prohlašuje, že má plnou způsobilost vyžadovanou právními předpisy
upravujícími ochranné známky k nabytí vlastnického práva k předmětu převodu, tedy že
k datu podpisu této smlouvy jsou veškeré výrobky a služby, pro které je předmět smlouvy
zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví předmětem jeho podnikání a že mu není známa
žádná okolnost, jež by mu znemožňovala nabytí vlastnictví k předmětu převodu dle této
smlouvy.
4. Nabyvatel se zavazuje požádat ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy o
zápis převodu předmětu převodu dle této smlouvy ve svůj prospěch u Úřadu průmyslového
vlastnictví.
5. Převodce seznámil nabyvatele se stavem předmětu kupní smlouvy a ten prohlašuje, že je
mu znám jeho současný stav a možné využití. Převodce dále prohlašuje, že není nic, co by
bránilo převodu vlastnického práva k předmětu převodu, resp. výkonu vlastnického práva
nabyvatele v budoucnosti.
6. Strany se dohodly, že dnem podpisu této smlouvy ze strany převodce došlo k faktickému
předání předmětu převodu, které však podléhá následné registraci u Úřadu průmyslového
vlastnictví.
Článek III.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z toho dvě obdrží převodce a jedno obdrží
nabyvatel.
3. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice, zejména
občanským zákoníkem a Zákonem o ochranných známkách v platném znění.
4. Jakékoliv změny této smlouvy nebo dodatky k této smlouvě jsou možné jen po dohodě
účastníků v písemné formě. To platí i pro dohodu o zrušení smlouvy.
5. Po přečtení této kupní smlouvy smluvní strany prohlašují, že tato kupní smlouva byla
uzavřena osobami, které mají právní osobnost, osobami svéprávnými v souladu s dobrými
mravy, neodporuje zákonu a je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle smluvních
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stran, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni či jinak za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
Přílohy: Výpis z rejstříku ochranných známek vedený Úřadem průmyslového vlastnictví
včetně grafického vyobrazení ochranné známky
Osvědčení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
V Praze dne:

V Praze dne:

Převodce:

Nabyvatel:

..…..........................................
za Záveská a spol., v.o.s.
JUDr. Hana Záveská
pověřený společník

.........................................................
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