
 

 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 

 DNE: 24.9.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1679/2018/STAR 

 

NÁZEV:  
 
 Dohoda o spoluvlastnictví – Žďárský kapr 

 
 

ANOTACE: 
Předmětem dohody je spoluvlastnictví a podmínky užívání ochranné známky kombinované 
„Žďárský kapr“ mezi smluvními stranami.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje dohodu v předloženém znění s tím, že příloha této dohody, 
která se týká seznamu výrobků a služeb, jež budou předmětem ochrany, bude schválena na 
následujícím jednání Rady města. 
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Název materiálu: Dohoda o spoluvlastnictví – Žďárský kapr 
 
 
 
Počet stran: 6 
Počet příloh: 1 Dohoda o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky 
 
 
 
Popis 
Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu, jako svobodný výraz vůle získat, vlastnit a užívat známku 
kombinovanou „Žďárský kapr“. 
Spojení Žďárska a kapra se datuje nejméně od 15. století. Již v roce 1406 se na nejstarší pečeti se 
znakem městečka Žďáru objevil vedle zkřížených ostrví i červený kapr. Symbol kapra se dodnes 
dochoval například v portálu farního kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou nebo ve znaku 
místního Regionálního muzea.  
Samotné rybníkářství má na Žďársku ovšem ještě delší historii. Mnich Jindřich Řezbář ve své 
Kronice žďárského kláštera popisuje vznik rybníka před klášterní branou již v roce 1263. Jedná se 
pravděpodobně o jeden z nejstarších rybníků na dnešní Moravě. Vzhledem k faktu, že kapr je 
nejstarší domestikovanou rybou, je pravděpodobné, že byl právě kapr chován i žďárskými 
cisterciáky již ve 14. století, jako tomu bylo například i na Třeboňsku.   
Dnes se v rybnících na Žďársku běžně setkáme s kaprem obecným, respektive jeho plemeny 
Žďárský šupinatý kapr, Žďárský lysý kapr a jejich hybridy. Plemeno Žďárského kapra ve vlastních 
plemenných liniích chová Kinský Žďár a.s. 
 
Žďárský kapr má několik specifik, která vychází především z přírodních podmínek, ve kterých je 
chován. Tyto podmínky zajišťují, že na Žďársku chovaný kapr má velmi kvalitní a chutné maso a 
ryba během růstu celkově lépe prospívá. 
 
Specifika Žďárské kapra: 

• Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, jsou zpravidla umístěné na pramenech řek, 
kde je nejčistší voda.  

• Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, se ve většině případů nachází na území 
Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a jejich správa podléhá přísnějším podmínkám 
chovu, probíhá více kontrolních procesů, intenzita hospodaření na těchto rybnících je nižší 
a není plošně povoleno hnojení. To vše opět zajišťuje kvalitnější podmínky pro život a růst 
ryb a tedy i kvalitnější maso. 

• Díky chladnějšímu počasí, které je pro oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu roku 
chladnější a čistší vodu, než je tomu v jiných rybářských oblastech České republiky. Ryba 
je tedy méně stresovaná, což jejímu masu dodává lepší chuť.  

• Žďárští kapři se v místních podmínkách odchovávají zpravidla až do věku 4 let (standardně 
jsou to 3 roky), to zaručuje kvalitnější maso lepší chuti. 

 
Dohoda je uzavřena mezi následujícími subjekty: 
 
KINSKÝ Žďár, a.s.  
Zámek 1/1  
59101 Ždár nad Sázavou  
IČO: 46901523  
DIČ: CZ46901523 
 
 



 

 

 

Lesní družstvo obcí 
Ronovská 338 
582 22 Přibyslav  
IČO: 64259773 
 
Moravský rybářský svaz, z.s.  
pobočný spolek Žďár nad Sázavou 
Strojírenská 374/21,  
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00557447 
 
Město Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841 
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Novými subjekty dohody mohou být pouze ti zájemci, kteří splní následující podmínky: 
a) chov Žďárského lysce a Žďárského šupináče nebo jeho kříženců 
b) chov těchto plemen v území ORP Žďár nad Sázavou nebo v území ostatních ORP 
bezprostředně sousedících s tímto územím, které mají srovnatelné přírodní a klimatické podmínky  
 
V následujícím období bude připraven seznam propagačních výrobků a služeb, které budou moci 
užívat této ochranné známky, a tento seznam bude předložen na jednání Rady města ke 
schválení. 
 
Pořízena již byla webová doména k účelu propagace značky, a vzniká koncepce propagace 
značky Žďárský kapr. 
  
 
Geneze případu 
Od roku 2016 probíhají intenzivní jednání v rámci spolupráce jednotlivých subjektů (chov, specifika 
plemen, historie, ochranná známka, propagace, seznam výrobků a služeb, logo atd.). 
Od roku 2017 probíhající jednání o přípravě dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání 
ochranné známky s právními zástupci a odborníky na patentové právo. Výstup je předkládán 
v příloze materiálu. 
Dne 29.9.2018 - slavnostní podpis Dohody součástí programu Dne Venkova 2018 v areálu Zámku 
Žďáru nad Sázavou od 13:50 – 14:00. 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 

Varianty návrhu usnesení 
1. Neschválit navržené řešení. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Stanoviska  



Dohoda o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky 
kombinované „Žďárský kapr“ 

 (dále též jen Dohoda) 
uzavřená zejména podle Občanského zák. č.  89/2012 Sb. a zák. o OZ č. 441/2003 Sb., 

 
Smluvní strany: 
 
KINSKÝ Žďár, a.s.  
Zámek 1/1  
59101 Ždár nad Sázavou  
IČO: 46901523  
DIČ: CZ46901523 
Zastoupené: Constantinem Norbertem Kinským, předsedou představenstva 
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
Lesní družstvo obcí 
Ronovská 338 
582 22 Přibyslav  
IČO: 64259773 
Zastoupené:  
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
Moravský rybářský svaz, z.s.  
pobočný spolek Žďár nad Sázavou 
Strojírenská 374/21,  
591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00557447 
Zastoupené:  
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
Město Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841 
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Mgr. Zdeněk Navrátil 
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
 
 

Čl. I. 
PREAMBULE 

 
Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu, jako svobodný výraz vůle získat, vlastnit a užívat 
známku kombinovanou „Žďárský kapr“. 
 
Spojení Žďárska a kapra se datuje nejméně do 15. století. Již v roce 1406 se na nejstarší 
pečeti se znakem městečka Žďáru objevil vedle zkřížených ostrví i červený kapr. Symbol 
kapra se dodnes dochoval například v portálu farního kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad 
Sázavou nebo ve znaku místního Regionálního muzea.  
Samotné rybníkářství má na Žďársku ovšem ještě delší historii. Mnich Jindřich Řezbář ve 
své Kronice žďárského kláštera popisuje vznik rybníka před klášterní branou již v roce 1263. 
Jedná se pravděpodobně o jeden z nejstarších rybníků na dnešní Moravě. Vzhledem k faktu, 
že kapr je nejstarší domestikovanou rybou, je pravděpodobné, že byl právě kapr chován i 
žďárskými cisterciáky již ve 14. století, jako tomu bylo například i na Třeboňsku.   



Dnes se v rybnících na Žďársku běžně setkáme s kaprem obecným, respektive jeho 
plemeny Žďárský šupinatý kapr, Žďárský lysý kapr a jejich hybridy. Plemeno Žďárského 
kapra ve vlastních plemenných liniích chová Kinský Žďár a.s. 
 
Žďárský kapr má několik specifik, která vychází především z přírodních podmínek, ve 
kterých je chován. Tyto podmínky zajišťují, že na Žďársku chovaný kapr má velmi kvalitní a 
chutné maso a ryba během růstu celkově lépe prospívá. 
 
Specifika Žďárské kapra: 

• Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, jsou zpravidla umístěné na pramenech 
řek, kde je nejčistší voda.  

• Rybníky, ve kterých se Žďárský kapr chová, se ve většině případů nachází na území 
Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a jejich správa podléhá přísnějším 
podmínkám chovu, probíhá více kontrolních procesů, intenzita hospodaření na těchto 
rybnících je nižší a není plošně povoleno hnojení. To vše opět zajišťuje kvalitnější 
podmínky pro život a růst ryb a tedy i kvalitnější maso. 

• Díky chladnějšímu počasí, které je pro oblast Žďárska typické, mají ryby po většinu 
roku chladnější a čistší vodu, než je tomu v jiných rybářských oblastech České 
republiky. Ryba je tedy méně stresovaná, což jejímu masu dodává lepší chuť.  

• Žďárští kapři se v místních podmínkách odchovávají zpravidla až do věku 4 let 
(standardně jsou to 3 roky), to zaručuje kvalitnější maso lepší chuti.    

 
 
 
 

Čl. II 
OBLASTI SPOLUPRÁCE 

 
1. Snahou smluvních stran je získat a užívat ochrannou zámku kombinovanou „Žďárský 
kapr“. Smluvní strany se dohodly, že žádost o ochrannou známku kombinovanou (dále též i 
ochranná známka) podá u Úřadu průmyslového vlastnictví město Žďár nad Sázavou. Žádost 
bude podána v nejbližším možném termínu po uzavření této Dohody. Jako žadatelé o 
ochrannou známku kombinovanou budou zapsáni účastníci této Dohody. 
2. Účastníci se zavazují vytvářet příznivé podmínky pro efektivní a účelnou spolupráci, 
koordinovat přístup a jednotně prosazovat společné zájmy k úspěšné realizaci získání a 
užívání ochranné známky. Dále se účastníci zavazují podílet se na tvorbě a propagaci 
ochranné známky a jejího šíření, a to v souladu s dohodou, která bude mezi shora 
uvedenými účastníky následně uzavřena. 
3. Účastníci se zavazují svoji činnost vyvíjet tak, aby bylo vytvářeno a šířeno dobré jméno 
ochranné známky s tím, že se zavazují činit takové úkony, které budou ochrannou známku 
chránit zejména proti: 

- přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsané známky na produktech, na které se 
zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod touto 
známkou, nebo (tam, kde výrobky nejsou srovnatelné) pokud užívání označení těží z dobré 
pověsti chráněného označení; včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako 
přísada; 
- každému zneužití, napodobení nebo připomínání, i když je skutečný původ výrobku 
uveden nebo i když je chráněný název přeložen nebo provázen výrazem „druh,“ „typ“, 
„způsob“, "jak se vyrábí v", „napodobenina“ apod., včetně případů, kdy jsou tyto produkty 
používány jako přísada; 
- každému jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze 
nebo základních vlastností produktu, uvedenému na obalu, reklamních materiálech 
apod., způsobilému vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu; 
- všem ostatním praktikám způsobilým uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného 
původu produktu.  



 
 

Čl. III 
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY KOMBINOVANÉ 

 
 1.  Práva k ochranné známce náleží všem účastníkům této Dohody, kteří splňují následující 
podmínky:  
a) chov Žďárského lysce a Žďárského šupináče nebo jeho kříženců 
b) chov těchto plemen v území ORP Žďár nad Sázavou nebo v území ostatních ORP 
bezprostředně sousedících s tímto územím, které mají srovnatelné přírodní a klimatické 
podmínky  
(dále jen „spoluvlastníci“) a řídí se vztahy mezi nimi předpisy o spoluvlastnictví. 
2.  Pokud není spoluvlastníky dohodnuto jinak, má právo užívat ochrannou známku každý z 
jejích spoluvlastníků. 
3. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech 
spoluvlastníků; každý ze spoluvlastníků je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z 
ochranné známky samostatně. 
4. Každý z účastníků této Dohody je oprávněn ochrannou známku užívat za účelem 
označení svých výrobků a služeb, v rozsahu daném seznamem, který je přílohou této 
dohody a nedílnou součástí přihlášky/registrace známky. 
5. V případě, že kterýkoliv z účastníků poruší dohodnuté podmínky užívání ochranné 
známky, bude ostatními účastníky na toto porušení upozorněn a zároveň vyzván ke zjednání 
nápravy s tím, že mu bude stanoven termín pro nápravu. V případě, že ani do stanoveného 
termínu nebude účastníkem, který porušuje dohodnuté podmínky užívání ochranné známky 
zjednána náprava, bude mu účast na této Dohodě vypovězena. Vypovězení musí být 
uskutečněno všemi zbývajícími účastníky s tím, že výpovědní doba je měsíční a počítá se 
ode dne doručení vypovězení. 
6. Vypovězením této Dohody (a uplynutím výpovědní doby) účast vypovězeného účastníka 
končí. Spoluvlastnický podíl vypovězeného účastníka se rozděluje stejným dílem mezi 
zbývající účastníky Dohody. Účastníci společně navrhnou výmaz spoluvlastníka z registru 
OZ.  
7. K převodu ochranné známky je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Spoluvlastník je 
oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spoluvlastníků; na 
třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepřijme ve 
lhůtě 1 měsíce písemnou nabídku převodu. 
8. K přijetí dalšího účastníka této Dohody a tím i ke změně spoluvlastnického podílu 
k ochranné známce na třetí osobu je nutný souhlas všech účastníků. 
 
 
 

Čl. IV. 
SPOLUPRÁCE PŘI UŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY KOMBINOVANÉ 

 
1. Účastníci této Dohody se zavazují, že do 30.9. 2019 vypracují základní marketingovou a 
propagační strategii ochranné známky.  
2. Účastníci této Dohody se budou dle potřeby, nejméně 1x ročně scházet za účelem rozvoje 
a propagace ochranné známky. Organizaci těchto setkání bude zajišťovat město Žďár nad 
Sázavou. 
3. Tato Dohoda nenahrazuje majetkoprávní ani finanční závazky, je ale základním 
dokumentem pro budoucí spolupráci ve všech oblastech, vedoucích k realizaci projektu 
rozvoje ochranné známky. 
4. Účastníci této Dohody budou usilovat o zápis označení původu Žďárský kapr. 
5. Poplatky spojené se zápisem a obnovou ochranné známky budou hradit všichni účastníci 
ve výši svého spoluvlastnického podílu. 



6. O případné náklady, spojenými se spory týkajícími se porušování ochranné známky (viz 
čl. III bod 3),  se podělí všichni účastníci ve výši svého spoluvlastnického podílu.  
 
 

Čl. V 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu poslední 

smluvní strany a účinnosti dnem uzavření Dohody o propagaci ochranné známky a jejího 
šíření, která bude uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami v souladu s čI. II. 
odst. 2 této Dohody . 

 
2. Veškeré změny Dohody lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. 
 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, 
jejímu obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, 
vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují svými podpisy. 

 
5.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto memoranda na webových    
     stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č.1 Seznam výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou. 
 
   
 


