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Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Radoňská. 

ČESKÁ REPUBLIKA 

ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 

     Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Nebesařové 
a soudkyň JUDr. Ireny Karpíškové a JUDr. Růženy Kučerové v právní věci 

 

žalobce:         INTELEK spol. s r.o., IČO: 49446118, se sídlem Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 

                        627 00 Brno 

                        zast. Mgr. Pavlem Riškem, advokátem, Jakubská 156/2, Brno 

proti  

žalovanému:  CZECH LENOV s.r.o., IČO: 03078299, se sídlem  Na Hanspaulce 1384/1, Dejvice, 

                          160 00 Praha 6 

                          zast. Mgr. Michalem Pokorným, advokátem, Lublaňská 507/8, Praha 2 

 

o ochranu proti porušování práv k ochranné známce  

 

t a k t o : 

 

I.        Žalovaný je povinen zdržet se na území České republiky a Slovenské republiky 
nabízení a prodeje mobilních telefonů označených ochrannou známkou 
BLACKVIEW,  a je povinen zdržet se používání ochranné známky BLACKVIEW 
v obchodní, propagační a reklamní činnosti týkající se mobilních telefonů. 
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II.        Žalovaný je povinen poskytnut žalobci následující informace: 
 

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo 
sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného 
předchozího držitele zboží porušujícího právo žalobce, 

b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo 
objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží, a to za období od 
2.6.2017 do dne právní moci rozsudku, to vše do tří dnů od právní moci 
tohoto rozsudku. 

 

III.              Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 31.476,-Kč 
      k rukám právního zástupce žalobce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. 

 

IV.             Po právní moci tohoto rozsudku bude žalobci vrácen soudní poplatek v částce 
      5.600,-Kč prostřednictvím Městského soudu v Praze. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 
   Žalobce se podanou žalobou dne 21.9.2017 domáhal proti žalovanému shora uvedeného 
rozhodnutí. V žalobě uvedl, že je nabyvatelem výhradní licence k ochranné známce 
BLACKVIEW č. 013219291, reg. u EUIPO, zaps. pro tř. 9 ( m.j. pro mobilní telefony). 
Majitelem této ochranné známky je společnost ShenZhen JEKO Communication CO, LTD. Na 
základě dlouhodobé spolupráce uzavřel dne 30.12.2016 žalobce s uvedenou společností 
Smlouvu o výhradním zastoupení a licenční smlouvu, kterou mu byla majitelem ochranné 
známky poskytnuta výhradní licence k užívání ochranné známky  BLACKVIEW na území 
České a Slovenské republiky. Licence žalobce je zapsána v sekci C.4.1 Věstníku EU. 
Společnost žalobce jako výhradní zástupce majitele ochranné známky zajišťuje pro Českou 
republiku úpravu prodávaných mobilních telefonů BLACKVIEW pro uvedení na trh v České 
republice, což znamená především to, že žalobce provádí celkovou lokalizaci těchto 
mobilních telefonů pro český jazyk, vytváří české manuály, upravuje softvér, zajišťuje 
standardizaci přístrojů, uskutečňuje celkovou podporu prodeje, zajišťuje reklamu, poskytuje 
podporu pro uživatele těchto mobilních telefonů včetně aktualizací systému a rovněž 
vyřizuje reklamace a provádí následný servis mobilních telefonů BLACKVIEW. Žalovaný na 
svých webových stránkách nabízí k prodeji a prodává několik různých modelů mobilních 
telefonů BLACVIEW, aniž by měl se žalobcem uzavřenou sublicenční smlouvu, čímž dochází 
k neoprávněnému zásahu do práv žalobce jako nabyvatele licence a do práv vlastníka 
ochranné známky. Žalobce před podáním žaloby vyzval žalovaného ke stažení předm. 
mobilních telefonů BLACKVIEW z prodeje a k poskytnutí informací o původu a distribučních 
sítích uvedeného zboží. Žalovaný však na výzvu nereagoval a informace žalobci neposkytl. 
     Žalobce v průběhu řízení doplnil žalobní tvrzení o skutečnost, že na konci roku 2017 došlo 
k převodu ochranné známky BLACKVIEW na společnost Shenzhem DOKE Elektronic Co. Ltd., 
čímž na nového vlastníka přešly i závazky z předm. licenční smlouvy. Z důvodu právní jistoty 
však nový vlastník uzavřel se žalobcem dne 1.1.2018 novou licenční smlouvu, na níž navazuje 
i prohlášení nového vlastníka ochranné známky ( ve shodném znění jako prohlášení 
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předchozího vlastníka), že pro území České republiky a Slovenské republiky dodává zboží 
výhradně žalobci. 
 
    Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že sporné mobilní telefony BLACKVIEW zakoupil na 
území České republiky od svého obchodního partnera, přičemž dle jeho ujištění se jedná o 
mobilní telefony dovezené z Číny a určené pro evropský trh. Jedná se proto dle žalovaného 
v daném případě o vyčerpání práv z ochranné známky EU dle čl. 15/1 nařízení o ochranné 
známce EU. 
 
     Žalobce v replice vyloučil, že by majitel ochranné známky, jehož práva v řízení zastupuje, 
dal souhlas  k prodeji předm. mobilních telefonů BLACKVIW,  nabízených žalovaným na 
území České republiky. Žalobce kontrolním nákupem zjistil, že předm. mobilní telefony 
žalovaného neobsahují žalobcem prováděnou českou  lokalizaci ( ani lokalizaci pro jiný 
členský stát EU) operačního systému, kdy mobilní telefony prodávané žalobcem se 
souhlasem majitele ochranné známky obsahují jak českou ( či slovenskou) tak anglickou 
verzi. Žalovaný přes výzvu žalobce odmítl uvést, od jakého dodavatele předm. mobily získal, 
tvrzené vyčerpání práv pak ničím neprokázal. Žalovaný nabízí a prodává předm. mobily za 
tzv. nákupní ceny, tedy pod standardní prodejní cenu běžnou v České republice. Pokud by 
žalovaný odebíral zboží od legitimního prodejce, který má souhlas vlastníka ochranné 
známky, nebylo by možné za takovéto ceny mobilní telefony prodávat. V této souvislosti 
žalobce zdůraznil, že zajišťování lokalizace a licenční poplatky se zásadním způsobem 
promítají do ceny mobilních telefonů a na evropském trhu nelze zboží v rámci velkoobchodu 
nakoupit za ceny, za které žalovaný zboží prodává spotřebitelům. Žalobce dále uvedl, že i 
kdyby žalovaný v řízení prokázal, že předm. mobilní telefony jsou určeny pro evropský trh ( 
což se nestalo), pak je na místě pro český trh aplikace čl. 15/2 nařízení o ochranné známce 
EU, neboť bez úpravy výrobku českou lokalizací došlo ke zhoršení  stavu výrobku 
v neprospěch spotřebitelů,  a to v rozporu s právní úpravou ochrany spotřebitelů na českém 
trhu. V této souvislosti žalobce konstatoval, že každý majitel ochranné známky má zájem na 
tom, aby plně uspokojil spotřebitele výrobků, které jsou opatřeny jeho ochrannou známkou. 
V daném případě má majitel ochranné známky zájem plně uspokojit spotřebitele na českém 
trhu, proto nedal souhlas k prodeji mobilních telefonů BLACKVIEW na území České republiky, 
pokud neobsahují žalobcem provedenou českou lokalizaci ( vedle verze anglické). 
 
  Z databáze EUIPO bylo zjištěno, že  dne 3.12.2015 (datum podání 2.9.2014) byla zapsána 
slovní grafická ochranná známka BLACKVIEW pod č. 013219291 pro tř. 9 (m.j. pro mobilní 
telefony), jejímž vlastníkem byla společnost ShenZhen JEKO Communication CO. LTD se 
sídlem v Číně.  Ke dni 7.12.2017 byl zapsán nový majitel ochranné známky společnost 
Shenzhen DOKE Electronic Co Ltd, se sídlem v Číně. 
    Ze smlouvy o výhradním zastoupení a licenční smlouvy uzavřené mezi původním 
vlastníkem předm. ochranné známky BLACKVIEW a žalobcem dne 30.12.2016 bylo zjištěno, 
že pro výrobky označené ochrannou známkou BLACKVIEW č. 013219291 ( území exkluzivity 
pouze – Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Lichenštejnsko a 
Švýcarsko) byla pro území České republiky a Slovenska žalobci majitelem ochranné známky 
poskytnuta výhradní licence k předm. ochranné známce a zároveň byla společnost žalobce 
zmocněna k výkonu veškerých práv k ochraně práv majitele obchodní značky BLACKVIEW 
před neoprávněným zneužíváním třetí stranou v České republice a Slovensku. Z čestného 
prohlášení této společnosti ze dne 30.12.2016 vyplývá, že v souladu s uzavřenou výhradní 



   

 

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Radoňská. 

4 

smlouvou neposkytuje společnost Shenzen JEKO své mobilní telefony zn. BLACKVIEW 
žádnému jinému subjektu v České republice a Slovensku než společnosti žalobce. Z licenční 
smlouvy uzavřené mezi společností Shenzen DOKE Elektronic Co Ltd jako poskytovatelem a 
žalobcem jako nabyvatelem dne 1.1.2018 bylo zjištěno, že nový majitel předm. ochranné 
známky BLACKVIEW prohlašuje, že převedení ochranné známky nemá žádný vliv na 
uzavřenou smlouvou se žalobcem o výhradním obchodním zastoupení a licenční smlouvě ze 
dne 30.12.2016. Poskytovatel poskytuje nabyvateli po dobu platnosti smlouvy výlučnou 
licenci na využívání předm. ochranné známky na trzích v České a Slovenské republice. 
Součástí smlouvy je i zmocnění nabyvatele jménem poskytovatele vymáhat práva 
z duševního vlastnictví z předm. ochranné známky na licencovaném území. Z čestného 
prohlášení společnosti Shenzen DOKE ze dne 10.10.2017 vyplývá, že jako oficiální distributor 
tehdejšího majitele předm. ochranné známky potvrzuje, že v období po 1.1.2017 uvedená 
společnost ani žádná společnost patřící do jejího koncernu neprodávala a neprodává mobilní 
telefony zn. BLACKVIEW žádnému jinému subjektu v České republice a Slovenské republice 
než žalobci, přičemž s účinností od 1.1.2017 podepsaná společnost výslovně zakázala 
prodávat mobilní telefony uvedené značky jakémukoliv jinému subjektu, což se nevztahuje 
na subjekty, kterým společnost žalobce poskytla na území České republiky a Slovenska 
sublicenci. 
   Z webových stránek žalovaného bylo zjištěno, že žalovaný nabízí na území České republiky 
a rovněž na pobočce v Bratislavě k prodeji mobilní telefony zn. BLACKVIEW. Žalovaný ostatně 
tuto skutečnost v řízení nezpochybňoval. 
 
  Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. 
V řízení bylo prokázáno, že žalobce je nabyvatelem výhradní licence na území České 
republiky a Slovenské republiky užívat předm. ochrannou známku Evropské unie ve znění 
BLACKVIEW č. 013219292 ( zapsané m.j. pro mobilní telefony) a je zároveň zmocněn 
vlastníkem této ochranné známky vymáhat na licencovaném území práva z vlastnictví k této 
ochranné známce vůči třetím osobám. Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že žalovaný 
na svých webových stránkách nabízí k prodeji a prodává na území České republiky mobilní 
telefony označené ochrannou známkou BLACKWIEW, dovážené z Číny. Žalovaný rovněž 
nesporoval, že sporné mobilní telefony neobsahují žalobcem prováděnou lokalizaci v českém 
jazyce. Dle tvrzení žalovaného se jedná o mobily pouze v anglické verzi, určené majitelem 
ochranné známky pro evropský trh, které žalovaný zakoupil od svého obchodního partnera 
na území České republiky. Důkazní břemeno k uplatněné námitce nese v řízení žalovaný, 
když žalobce resp. majitel předm. ochranné známky toto tvrzení popírá. 
      
    Podle čl. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14.6.2017 ( dále 
jen Nařízení) je vlastník ochranné známky oprávněn bránit všem třetím osobám, které 
nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby chráněné 
označení za podmínek zde uvedených. Podle čl. 15/1 Nařízení ( Vyčerpání práv z ochranné 
známky EU) ochranná známka EU neopravňuje vlastníka, aby zakázal její užívání pro výrobky, 
které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh v Evropském hospodářském 
prostoru vlastníkem samým nebo s jeho souhlasem. Podle odst. 2 článku 15 Nařízení se 
odstavec 1 nepoužije, pokud má vlastník oprávněné důvody k tomu, aby bránil pozdějšímu 
odbytu výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil. 
Jinými slovy čl. 15 v odstavci 1 aplikuje zásadu volného pohybu zboží v evropském 
hospodářském prostoru, kterou odst.2 omezuje oprávněným zájmem vlastníka ochranné 
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známky ochránit funkce jeho ochranné známky, aby  nedošlo zejména k poškození dobrého 
jména ochranné známky. 
      Předně je třeba konstatovat, že žalovaný ( přes předžalobní výzvu žalobce ) v řízení ke své 
námitce vyčerpání práv nepředložil žádný důkaz, konkrétně  neoznačil ani svého tvrzeného 
českého dodavatele.  Soud však s ohledem na níže uvedený právní názor považoval za 
nadbytečné poskytovat žalovanému k jeho návrhu další lhůtu k předložení blíže 
nespecifikovaných listin či výslechu svědka.  
     S odkazem na shora uvedený zjištěný skutkový stav má soud za to, že byť by byly mobilní 
telefony označené ochrannou známkou BLACKVIEW původně určené pro evropský trh, má 
majitel ochranné známky legitimní právo, a to zejména v zájmu spotřebitelů, vyhradit si 
exkluzivitu pro určité země Evropské unie, kam budou uvedeny na trh mobilní telefony 
v příslušné jazykové lokaci srozumitelné spotřebitelům na daném trhu ( vedle verze anglické) 
tak, jak je tomu v daném případě u mobilních telefonů BLACKVIEW určených výhradně pro 
český trh.  Nerespektování tohoto rozhodnutí majitele ochranné známky v obchodním styku 
na českém trhu ze strany třetích osob,  by bylo rovněž v rozporu s účelem a právní úpravou 
ochrany spotřebitele dle českých zákonů.  K tomuto závěru soud považuje za nutné citovat 
bod 15/ směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů:  
„Tato směrnice by neměla harmonizovat jazykové požadavky na spotřebitelské smlouvy. 
Členské státy proto mohou v rámci svých vnitrostátních právních předpisů ponechat 
v platnosti nebo zavést jazykové požadavky týkající se smluvních informací a smluvních 
podmínek“.  Povinnost prodávajícího poskytnout spotřebiteli příslušné informace v českém 
jazyce vyplývá z ust.§ 1811 obč.zák. a z ust. § 11 z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
Z obsahu a účelu právní úpravy účinné pro území České republiky pak nemůže být sporu o 
tom, že prodávající mobilního telefonu na českém trhu je povinen poskytnout konečnému 
spotřebiteli  m.j. českou verzi týkající se funkcí operačního systému. Soud tedy uzavírá, že 
pokud bez souhlasu majitele ochranné známky BLACVIEW jsou na českém trhu nabízeny a 
prodávány mobilní telefony ( dovážené z Číny) bez příslušné české lokalizace, jedná se o 
zhoršení stavu výrobku z hlediska oprávněných zájmů spotřebitelů, což může mít dopad i na 
dobrou pověst ochranné známky, kterou si její majitel legitimně chrání.  Na tomto závěru 
pak nemůže nic změnit ani argumentace žalovaného, že někteří spotřebitele preferují 
anglickou verzi, neboť mobilní telefony BLACKVIEW uváděné na český trh se souhlasem 
majitele ochranné známky obsahují i verzi anglickou. Ze všech uvedených důvodů soud 
dospěl k závěru, že majitel ochranné známky BLACKVIEW, jehož práva v řízení žalobce 
zastupuje, má dle čl.15/2 Nařízení oprávněné důvody (s ohledem na specifika daného 
výrobku) bránit pozdějšímu odbytu mobilních telefonů, které nebyly majitelem ochranné 
známky určeny pro český trh (neobsahují příslušnou českou lokaci), neboť ochrana 
spotřebitelů a s tím i spojená dobrá pověst ochranné známky by měla být v daném případě 
dle názoru soudu upřednostněna oproti zásadě volného pohybu zboží v rámci evropského 
hospodářského prostoru. Žalovaný se tedy s odkazem na čl. 9 Nařízení dopouští 
neoprávněného zásahu do práv majitele ochranné známky BLACKVIEW tím, že bez jeho  
souhlasu nabízí a prodává na území České republiky a území Slovenské republiky ( v rámci 
pobočky v Bratislavě) předmětné mobilní telefony označené ochrannou známkou 
BLACKVIEW. 
 
    S odkazem na shora uvedené právní závěry soud podle ust. § 4 z.č. 221/2006 Sb. vyhověl 
žalobě v požadovaném zdržovacím nároku jak ve výroku I. uvedeno. Žalovaný dobrovolně 
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žalobci požadované informace neposkytl, soud proto rozhodl podle ust.§ 3 z.č. 221/2006 Sb. 
jak ve výroku II. uvedeno. 
 
      Žalobce vzal ještě před jednáním ve věci žalobu částečně zpět co do požadované náhrady 
škody v částce 140.000,-Kč s odůvodněním, že žalovaný nesdělil dobrovolně požadované 
informace, nárok na náhradu škody proto bude podán po obdržení příslušných informací 
samostatnou žalobou. Řízení bylo proto v této části zastaveno. Soud má za to, že je 
z hlediska náhrady nákladů řízení na místě aplikace ust.§ 146/2, věta druhá o.s.ř. Žalobě bylo 
do zbytku plně vyhověno, výrok o náhradě nákladů řízení je proto odůvodněn i ust.§ 142/1 
ve spojení s ust.§ 142a o.s.ř. Žalobci byla přiznána dle vyhl.č. 177/1996 Sb. náhrada účelně 
vynaložených nákladů právního zastoupení za 6 úkonů právní služby ( převzetí a příprava 
zastoupení, předžalobní kvalifikovaná výzva, podání žaloby, replika ze dne 29.3.2018 vč. 
jejího doplnění ze dne 23.5.2018, účast na jednáních dne 30.5. a 18.7.2018), a to odměna po 
2.500,-Kč ( vyčíslená z tarifní hodnoty přiznaných nároků); dále dle ust.§ 13/3 vyhlášky 6x 
rež. paušál po 300,-Kč; za cesty ke dvěma jednáním Brno – Praha a zpět náhrada za 
promeškaný čas v částce 2.000,-Kč a cestovné automobilem dle předloženého vyúčtování 
v částce 4.728,-Kč; s připočtením 21 % DPH v částce 3.948,-Kč a uhrazené části soudního 
poplatku ve výši 4.000,-Kč celkem tedy k náhradě 31.476,-Kč. 
 
     Výrok o vrácení části soudního poplatku je odůvodněn ust.§ 10/3 z.č. 549/1991 Sb. 
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
                        doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. 
 
 
 
 
V Praze dne 18. července 2018 
 
 
 
 
JUDr. Helena Nebesařová v.r. 
       předsedkyně senátu                                   
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