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Výkonný výbor ČSRU vydává na základě článků XIV.1. a XIV.2. Stanov ČSRU tuto směrnici pro
využívání práv k ochranným známkám ČSRU:
I.
ČSRU zaregistrovala dne 26. 10. 2004 svůj znak u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze podle
zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a vyhlášky 97/2004 Sb. k provádění zákona o
ochranných známkách (dále jen zákon). Tímto dnem se tato značka stává ochrannou známkou
ČSRU a ČSRU je výlučným vlastníkem práv k této ochranné známce ve smyslu zákona. Tato
směrnice se vztahuje i na ochranné známky ČSRU zapsané po schválení této směrnice. Dále jsou
všechny ochranné známky ČSRU označovány jen jako „ochranná známka“.
K dalšímu využívání ochranné známky ČSRU je potřebný souhlas výkonného výboru ČSRU a
uzavření licenční smlouvy podle §18 zákona 441/2003 Sb., ledaže výkonný výbor rozhodne, že
licenční smlouva nebude uzavřena. Licenční smlouva je účinná vůči třetím osobám zápisem do
rejstříku; o zápis do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran. Výkonný výbor
ČSRU zároveň stanoví podmínky pro využívání ochranné známky dle zákona a této směrnice.
II.
Vzhled a znění ochranných známek je evidován v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví.
Tato směrnice se přiměřeně použije i na další vizuální prvky ČSRU, zejména na všechny prvky
obsažené v dokumentu „Vizuální identita českého ragby“, který tvoří přílohu této směrnice.
Užívání ochranných známek musí být v souladu s přílohou 1 této směrnice.
III.
Souhlasu VV ČSRU s použitím ochranné známky ČSRU je třeba ve všech případech a týká se všech
technických způsobů použití včetně formy elektronické.
IV.
Výkonný výbor ČSRU stanoví pro komerční využití ochranné známky ČSRU tyto podmínky:
1. každý subjekt, který má v úmyslu využít ochranné známky ke komerčním účelům, je povinen
požádat o souhlas výkonný výbor ČSRU, a to písemnou formou s uvedením:
a) vlastních identifikačních údajů,
b) účelu, pro který hodlá ochrannou známku využít,
c) popisu předmětů, na které chce ochrannou známku umístit,
d) počtu kusů těchto předmětů a jejich prodejní cenu a předpokládanou dobu prodeje.
2. VV ČSRU žádost projedná do 2 měsíců od data doručení žádosti. K zaujetí konečného stanoviska
si může vyžádat i vzorky předmětů. Pokud VV ČSRU vydá souhlas ke komerčnímu využití
ochranné známky, musí souhlas obsahovat i podmínky, za kterých je vydán a rovněž povinnost
výrobce zaslat po jednom exempláři konečného produktu na adresu sekretariátu ČSRU.
3. VV ČSRU souhlas ke komerčnímu využití ochranné známky nevydá, pokud má pochybnost o
důvěryhodnosti subjektu, který o souhlas žádá nebo pokud by měla být ochranná známka
použita na předmětech nebo jiných (např. tiskových) materiálech, které by znevažovaly
důstojnost ČSRU nebo byly v rozporu se zákony České republiky.
4. Pokud VV ČSRU
poskytne souhlas ke komerčnímu využití ochranné známky, uzavře
s nabyvatelem písemnou licenční smlouvu, a to na dobu určitou, nebo neurčitou, která bude
obsahovat podmínky pro využití práv. Bez uzavření této smlouvy nelze ochranné známky užívat.
V.
Výkonný výbor stanovuje tyto finanční podmínky pro poskytnutí práv ke komerčnímu využívání
ochranné známky ČSRU, a to buď:
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1. paušální sazbu, která bude stanovena na základě celkové hodnoty (obchodní ceny) předmětů a
jejich počtu, nebo
2. procentem z hodnoty (obchodní ceny) předmětů,
3. jiným vhodným způsobem.
VV ČSRU však může místo úplaty za poskytnutí práv požadovat i jinou majetkovou hodnotu.
VI.
VV ČSRU může ve zřetele hodných případech upustit od stanovení poplatku za využití ochranné
známky, zvláště v případech, kdy bude ochranná známka se souhlasem VV ČSRU použita
k nekomerčním účelům. Od stanovení poplatku bude rovněž upuštěno ve všech případech, kdy
bude ochranná známka použita v tiskovinách sloužících k propagaci ČSRU nebo propagaci akcí
ČSRU. Od vybírání poplatku bude rovněž upuštěno v případech, kdy bude ochranná známka
použita v oficiálních tiskovinách klubů sdružených v ČSRU podle čl. IV. Stanov ČSRU, pokud
zveřejnění ochranné známky v takových tiskovinách slouží k dokumentaci příslušnosti klubu
k ČSRU a není v rozporu se zájmy ČSRU.
Za zveřejnění ochranné známky v jakékoliv formě (elektronické, tiskové) ve všech ostatních
případech, kdy bude použito v materiálech sloužících ke komerčním účelům, stanoví VV ČSRU
paušální roční poplatek dle čl. IV. této směrnice na základě dohody s nabyvatelem práv. VV ČSRU
nepřipouští použití jiných grafických forem ochranných známek.
VII.
Dnem, kterým tato směrnice vstupuje v platnost, jsou povinny všechny subjekty, které dosud
ochranné známky ČSRU na svých produktech využívaly ke komerčním účelům buď prodej těchto
produktů zastavit, nebo požádat VV ČSRU o souhlas s jejich doprodejem a VV ČSRU může souhlas
vydat ve smyslu čl. IV. a V. této směrnice. Jiných grafických forem ochranných známek nesmí být
od data platnosti této směrnice používáno.
Směrnice vstupuje v platnost dnem 10. 11. 2004 a platí do odvolání.
Přílohy:
1.
Vizuální identita českého ragby
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