Vážení,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost GA servis s.r.o., IČ: 248 15 136, se sídlem
Pardubice – Zelené Předměstí, Češkova 1108, PSČ: 530 02, je výlučným vlastníkem následujících
ochranných známek:

a) obrazová ochranná známka EU č. 10616456, ve vyobrazení
, zapsaná u EUIPO
pro třídu č. 3 mezinárodního třídníku (abrazivní pasty; brusné plátno; brusné fólie; brusný smirkový
papír; tkané brusné textilie; brusné plátno lešticí; brusné papíry; brusný papír; papír brusný; brusný
smirkový papír; smirkový papír), platná pro území Evropské unie;

b) obrazová ochranná známka EU č. 12451118, ve vyobrazení
, zapsaná u
EUIPO pro třídy č. 1 (přídavné kapaliny pro použití s abrazivy; chemické výrobky pro použití při
výrobě brusných materiálů), č. 3 (brusiva; jmenovitě, brusiva na podložce ve formě brusného filmu,
na který jsou připojena brusná zrna; flexibilní brusiva ve formě brusného filmu, na který jsou
připojena brusná zrna; brusný film, na který jsou připojena brusná zrna; brusiva na podložce ve formě
brusné mřížky, na které jsou připojena brusná zrna; flexibilní brusiva ve formě brusné mřížky, na
které jsou připojena brusná zrna; brusná mřížka, na které jsou připojena brusná zrna; brusiva na
podložce ve formě brusného plátna, na které jsou připojena brusná zrna; flexibilní brusiva ve formě
brusného plátna, na které jsou připojena brusná zrna; brusné papírové disky; brusné papírové pásy;
brusné papírové kotouče; brusné role; brusné archy a brusné přířezy; všechny výše uvedené výrobky
pro hrubé broušení a broušení dřeva, plastů, kovů, barvených a lakovaných povrchů, a kompozitů z
předchozích materiálů; brusné plátno), a č. 7 mezinárodního třídníku (stroje a obráběcí stroje pro
použití při brousicích procesech; průmyslové brusné kotouče jako součásti strojů; průmyslové brusné
pásy jako součásti strojů; nástroje pro obráběcí stroje, zejména nářadí pro obrušování a řezání
vyrobené s použitím přírodních nebo umělých abrazivních částic), platná pro území Evropské unie;
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, zapsaná u ÚPV pro třídy č. 3 (brusné plátno, na které jsou
připojena brusná zrna, brusné papírové disky, brusné papírové pásy, brusné papírové kotouče,
brusné role, brusné archy a brusné přířezy, všechny výše uvedené výrobky pro hrubé broušení a
broušení dřeva, plastů, kovů, barvených a lakovaných povrchů, a kompozitů z předchozích materiálů)
a č. 7 mezinárodního třídníku (průmyslové brusné kotouče jako součásti strojů, průmyslové brusné
pásy jako součásti strojů, nástroje pro obráběcí stroje, zejména nářadí pro obrušování a řezání
vyrobené s použitím přírodních nebo umělých abrazivních částic), platná pro území České republiky.
Dle ustanovení čl. 9 nařízení (EU) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie z 26. února
2009 je majitel ochranné známky EU oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho
souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li:
a) toto označení totožné s ochrannou známkou EU a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou
totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána;

b) toto označení totožné s ochrannou známkou EU nebo je jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo
služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je
ochranná známka EU zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně
pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou;
c) toto označení totožné s ochrannou známkou EU nebo je jí podobné bez ohledu na to, zda je
užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
nebo jsou či nejsou jim podobné, pokud má tato ochranná známka v Unii dobré jméno a pokud by
užívání takového označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo
dobrého jména ochranné známky EU nebo jim bylo na újmu.
V návaznosti na výše uvedené, v souladu s předmětným nařízením EU, pak majitel ochranné
známky EU může zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, zejména umisťovat takové
označení na výrobky nebo jejich obaly; nabízet pod tímto označením výrobky, uvádět je na trh nebo
je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby; dovážet nebo
vyvážet pod tímto označením výrobky; užívat toto označení jako obchodní název nebo název
společnosti nebo jako součást obchodního názvu nebo názvu společnosti; užívat toto označení
v obchodních listinách a v reklamě; anebo užívat toto označení ve srovnávací reklamě způsobem,
který je v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES.
Výše uvedené se použije obdobně i ve vztahu k národní ochranné známce č. přihlášky 510005
v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost GA servis s.r.o. neposkytla do dnešního dne souhlas s užíváním výše uvedených
ochranných známek žádné třetí osobě.
Závěrem si dovolujeme upozornit, že odpovědnosti za porušování práv vyplývajících
z ochranných známek se dle platné právní úpravy nesprostí ten, kdo za účelem přímého či
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu drží zboží porušující právo, užívá služby
porušující právo, poskytuje služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo je osobou
účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce takového zboží anebo služby apod.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás,
prostřednictvím
emailu
gaservis@gaservis.cz,
tel.:
www.rekordabrasives.cz .
S pozdravem,
Ing. Václav Myška
Jednatel společnosti
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