
 

 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6 
 DNE: 14. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 70/2019/OPM 

 

NÁZEV:  
 
 Žďárský kapr  

 
 

ANOTACE: 
V materiálu jsou předkládány dokumenty k projektu Žďárský kapr. Jedná se konkrétně o 
Prohlášení, Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované 
„Žďárský kapr“ včetně Seznamu výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou a 
dále Prohlášení, Plnou moc pro zprostředkovatele, který zajistí podání žádosti o ochrannou 
známku. Součástí materiálu je i logo k projektu Žďárského kapra.  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné 
známky kombinované „Žďárský kapr“ v předloženém znění  
 
Rada města po projednání schvaluje Prohlášení v předloženém znění. 
 
Rada města po projednání schvaluje Plnou moc v předloženém znění. 
 
Rada města se seznámila s podobou loga projektu Žďárský kapr. 
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 

 
 

Název materiálu: Žďárský kapr 
 
Počet stran: 2 
Počet příloh: 4 – Příloha č. 1 Dohoda o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky 
kombinované „Žďárský kapr“ včetně Seznamu výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou 
známkou, Příloha č. 2 Prohlášení, Příloha č. 3 Plná moc, Příloha č. 4 Logo Žďárského kapra. 
 

 
Popis 
Smluvní strany se dohodly na uzavření Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné 
známky kombinované „Žďárský kapr“. Tato Dohoda byla slavnostně podepsaná dne 29. 9. 2018 na 
Dni venkova v Zámku Žďár.  
Na základě dřívějších jednání byly původně dohodnuty čtyři subjekty a v této podobě byla 
schválena původní verze Dohody. Jeden ze subjektů se rozhodl ke spolupráci nepřistoupit, 
Dohoda v původním znění tedy nenabyla platnosti. Radě je nyní předkládána upravená verze (viz. 
Příloha č. 1) původní Dohody, kde nadále figurují již konečné tři subjekty.  
Součástí Dohody je také Seznam výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou. 
Tento seznam je nyní předkládán radě města ke schválení.  
Seznam byl projednán zástupci všech tří smluvních stran. Následně byl seznam konzultován a 
schválen odborníkem na patentové právo. Jednotlivé třídy seznamu jsou uvedeny podle pořadí, 
v jakém jsou uvedeny v Nicejském třídění (10. verze/2016). 
 
Původní verze Dohody se zneplatní Prohlášením, které je radě předkládáno jako Příloha č. 2 
tohoto materiálu.  
 
Dohoda včetně Seznamu výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou je 
uzavřena mezi následujícími subjekty: 
 
KINSKÝ Žďár, a.s.  
Zámek 1/1  
59101 Žďár nad Sázavou  
IČ: 46901523  
DIČ: CZ46901523 
 
Lesní družstvo obcí 
Ronovská 338 
582 22 Přibyslav  
IČ: 64259773 
 
Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841 
 
Zároveň je radě předkládána i Příloha č. 3 - Plná moc. Po podpisu této Plné moci zmocniteli 
(jednotlivými stranami Dohody) bude odborný zprostředkovatel moci podat jménem výše 
uvedených stran Žádost o ochrannou známku.  
 
Součástí Žádosti o ochrannou známku je nezbytně také logo celého projektu. To je přiloženo 
v materiálu jako Příloha č. 4. - Logo Žďárského kapra. 
 
 
 



 

 
 

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 probíhají jednání o přípravě Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání 
ochranné známky s právními zástupci a odborníky na patentové právo.  
 
Dne 24. 9. 2018 schválila Rada města Žďáru nad Sázavou Dohodu o spoluvlastnictví pod 
jednacím číslem 1679/2018/STAR.  
 
Dne 29. 9. 2018 byla tato Dohoda slavnostně podepsaná v rámci Dne venkova v Zámku Žďár. 
Podepsali ji Město Žďár nad Sázavou, firma KINSKÝ Žďár a. s. a Lesní družstvo obcí.  
 
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

1. Neschválit navržené řešení. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Stanoviska  
Oddělení projektů a marketingu doporučuje schválit navržené usnesení.  



 

 
 

Příloha č. 1 – Dohoda o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované 
„Žďárský kapr“ včetně Seznamu výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou 
 

 
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 Žďár 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: Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem družstva  
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
 
Město Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841 
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
(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 třech 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. 
 
6.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne  
     14.1.2019 usnesením č.j. 70/2019/OPM. 
 
 
 
 
Přílohy Dohody:  
Seznam výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou. 
 
   
 
 
 
 
Žďár nad Sázavou dne      ……………………….   
        KINSKÝ Žďár, a.s.    
    
 
 
 
Přibyslav dne       ……………………… 

Lesní družstvo obcí 
 
 
 
 
 
Žďár nad Sázavou dne      …………………..………… 

město Žďár nad Sázavou 
 



 

 
 

Seznamu výrobků a služeb, které budou označeny ochrannou známkou 
 
(5) výrobky farmaceutické a veterinářské, prostředky k hubení živočišných škůdců, doplňky stravy, 
rybí tuk, kapky z rybího tuku, rybí olej pro léčebné účely, moučka rybí pro farmaceutické účely, 
herbicidy do jezírek a rybníků, antibiotika pro ryby; 
 
(8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, nožířské výrobky, vidličky a lžíce, rybářské kleště, 
rybářské nože, rybářské harpuny, škrabky na ryby, vidličky na ryby, nože na čištění ryb, kuchyňské 
nože na porcování ryb, nástroje na stříhání rybářských vlasců, neelektrické kráječe na sušenou 
rybu bonito (krájítka na katsuo-bushi), vrtáky na led s ručním pohonem na rybaření na ledu;  
 
(9) strojně čitelné nosiče informací a informace na nich, elektronická média, elektronické katalogy, 
časopisy a jiná periodika, reklamní, propagační a informační materiály šířené elektronickými nosiči, 
včetně komunikační sítě internet, software na nosičích; 
 
(11) světelné rybářské návnady, elektrické pekáče na ryby, filtrační zařízení do akvárií, přístroje a 
stroje na čištění vody; 
 
(14) medaile, medailony, medailonky, pamětní medaile, medaile ze vzácných kovů, medaile 
potažené vzácnými kovy, medailony vyrobené z nevzácných kovů, skleněná bižutérie (imitace 
drahokamů), přívěsky, klíčenky a krabičky zařazené v této třídě, manžetové knoflíčky, mince, 
odznaky; 
 
(16) periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, papírenské výrobky, fotografie, pohlednice, 
kalendáře (nástěnné, stolní a kapesní), plakáty, billboardy (papírové), prospekty, hrací karty 
katalogy, vizitky, papírové etikety, nálepky, samolepky, obtisky, razítka, paragony, papírové vlajky, 
papírové ubrousky a ubrusy, papírová prostírání, podtácky (papírové podložky pod sklenice), 
papírové obaly všeho druhu, balicí papír, papírové tašky, umělohmotné tašky (jako obaly), 
reklamní a ozdobné předměty z papíru neuvedené v jiné třídě; 
 
(18) kůže a imitace kůže, výrobky z nich pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, kufry a cestovní 
brašny, cestovní vaky na oděvy, horské hole nebo trekové hole, deštníky, slunečníky a hole, 
peněženky, batohy, ledvinky; 
 
(21) drobné náčiní a nádoby pro domácnost, kuchyni a restauraci (nikoliv z drahých kovů nebo 
kovů plátovaných – dublé), obracečky na ryby, lopatky na ryby, vodní nádrže (na živé ryby), zboží 
skleněné, porcelánové a majolikové neobsažné v jiných třídách, sochy, figurky, plakety a medaile a 
umělecké předměty vyrobené z materiálů jako porcelán, terakota nebo sklo, zahrnuté v této třídě, 
papírové nebo plastové kelímky; 
 
(22) lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle (neobsažené v jiných třídách), textilní 
materiály ze surových vláken, rybářské sítě, rybářské stany, přístřešky k rybolovu, sítě pro 
komerční rybaření, síťové sádky pro chov ryb; 
 
(24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, ložní prádlo a přikrývky, 
ubrusy, textilní podložky na stůl, textilní ručníky, utěrky na nádobí, látkové tašky, voděodolné 
tkaniny, látky propouštějící vodu, bannery z textilií nebo plastických hmot, cestovní přikrývky, 
pogumované látky, ne pro papírenské zboží, spací pytle, vložky do spacích pytlů, sítě proti hmyzu, 
textilní filtrační materiály; 
 
(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží pro rybáře a sportovce, rybářské oděvy, vesty (Rybářské -), 
rybářské košile, rybářská obuv, rybářské pokrývky hlavy, voděodolné kalhoty, boty do vody, 
ochranné oděvy na vodní sporty; 



 

 
 

 
(28) hry, hračky, potřeby pro sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby, 
vybavení pro lov a rybolov, rybářské pruty, rybářské háčky, rybářské vaky, navijáky, podběráky a 
jiné rybářské potřeby v rámci této třídy, speciální pouzdra na uvedené výrobky, rybářské pomůcky 
v rámci této třídy, neživé rybářské návnady nebo nástrahy v rámci této třídy včetně imitací živých 
organismů; 
 
(29) maso a masné výrobky všeho druhu, ryby neživé všeho druhu, rybí maso, rybí polotovary, a to 
ryby kuchané/porcované, chlazené, mražené, marinované a tepelně upravené (uzené) a podobně, 
části ryb, rybí filety, rybí delikatesy/lahůdky, rybí polévky a podobně, neživí měkkýši a korýši, 
výrobky z měkkýšů nebo korýšů v rámci této třídy, uzeniny všeho druhu, masové výtažky, vejce, 
mléko a výrobky z nich, jedlé oleje a tuky, ovoce a zelenina konzervovaná, sušená a zavařená, 
delikatesy/lahůdky z masa, mléka, vajec, tuků a masových a rybích konzerv, zeleniny a ovoce 
spadající do této třídy;  
 
(31) živá zvířata, živé rostliny, ryby všeho druhu, a to ryby tržní, ryby násadové, ryby okrasné, ryby 
ohrožené, rybí plůdky, potrava/krmivo pro zvířata, zejména pro ryby, živé návnady na ryby, neživé 
rybářské návnady v rámci této třídy, boilies, červi, korýši živí, měkkýši živí, čerstvé ovoce, zelenina 
a luštěniny; 
 
(32) nealkoholické nápoje, stolní vody včetně vod ochucených, pramenité a minerální vody včetně 
vod ochucených, sodová voda, přípravky na výrobu nealkoholických nápojů, iontové nápoje, 
nealkoholické koktejly, mošty, ovocné šťávy, sirupy, nealkoholické výtažky z ovoce, prášky a 
příchutě na přípravu šumivých nápojů, piva všeho druhu, sladové nápoje;  
 
(33) alkoholické nápoje s výjimkou piva, lihoviny, vína, aperitivy, alkoholické koktejly, alkoholické 
výtažky z ovoce, alkoholické nápoje obsahující ovoce; 
 
(35) reklama, inzerce, maloobchodní a velkoobchodní prodej ryb a rybářských potřeb včetně jejich 
internetového prodeje, obchodně - poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti prodeje ryb 
a rybářských potřeb, franchising, marketingové služby, reklamní a propagační činnost, předvádění 
výrobků a služeb, pořádání výstav komerčního charakteru, direkt marketing, poskytování 
obchodních informací prostřednictvím webových stránek; 
 
(39) dopravní činnosti, nákladní motorová doprava vnitrostátní i mezinárodní, vodní doprava, 
skladování zboží, provoz skladů, nakládání a vykládání zboží, organizování dopravy/přepravy, 
logistické a dopravní informace v rámci této třídy, pronájem vodních dopravních prostředků, jachet, 
lodí, člunů a jiných vodní dopravních prostředků, skladování lodí, jachet, člunů a vodních 
dopravních prostředků; 
 
(40) zpracování a úprava potravinářských produktů, zpracování masa včetně následných 
konzervačních úprav jako např. uzení, marinování, nasolování, řeznictví a uzenářství, zpracování a 
úprava živých produktů - zvířat, zejména ryb, zpracování krmiv pro zvířata, zpracování a těžba 
dřeva, truhlářství (zakázková výroba), zpracování odpadů; 
 
(41) sportovní činnosti, sportovní rybolov, provoz sportovního klubu, provoz sportovních center, 
organizování a pořádání sportovních, soutěžních, zábavních, kulturních a společenských akcí, 
vzdělávací a školicí činnosti, zejména v oblasti v chovu zvířat, rybolovu a pěstování rostlin, 
poskytování prostor pro rybaření, služby průvodců na hony a rybolov, zábavní činnosti, provoz 
zařízení sloužících k relaxaci a regeneraci organismu, a to přírodních koupališť a bazénů; 
 
(42) vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a 
výzkum, vývoj a výzkum pro třetí osoby, odborné poradenství zaměřené na genetický výběr a 



 

 
 

reprodukci ryb, genetický výzkum ryb, služby zaměřené na genotyp ryb, služby genetického 
inženýrství, pořádání odborných a vzdělávacích výstav a přehlídek v oblasti chovu a šlechtění ryb; 
 
(43) služby zajišťující stravování a nápoje, hostinská činnost, stánkový prodej občerstvení, 
provozování automatů (rychlé občerstvení), bufety, půjčování stanů, půjčování židlí, stolů, 
prostírání a nápojového skla, zajišťování a poskytování dočasného ubytování, rezervace 
přechodného ubytování, služby tábořiště, služby kempingu, služby penziónu, zprostředkování 
uvedených služeb; 
 
(44) živočišná výroba, a to chov/pěstování zvířat, zejména ryb, krmení a ošetřování zvířat, 
zemědělská výroba, a to pěstování rostlin, zpracování a úprava rostlin, rybníkářské činnosti, a to 
zarybňování vodních ploch, chov, krmení a výlov ryb, provoz umělých sádek/líhní a přírodních 
vodních ploch pro pěstování ryb, využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných 
vodních ploch k produkci plůdků, násadových tržních a generačních ryb, zemědělské, zahradnické 
a lesnické/myslivecké činnosti v rámci této třídy, veterinární služby, poradenské a 
zprostředkovatelské služby v oblasti chovu ryb. 
 
  



 

 
 

Příloha č. 2 – Prohlášení 
 

P r o h l á š e n í 
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: Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem družstva 
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
 
Město Žďár nad Sázavou  
IČ 00295841 
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
(společně dále také „smluvní strany“) 
 
 
Shora uvedené smluvní strany odsouhlasili Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách užívání 
ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“, kterou podepsali společnost KINSKÝ Žďár, a.s., 
Lesní družstvo obcí a město Žďár nad Sázavou 
 
Dopisem ze dne 15. 10. 2018 sdělili zástupci Moravského rybářského svazu, z.s., že se nebudou 
účastnit na projektu dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky 
kombinované "Žďárský kapr".  
 
Z tohoto důvodu shora uvedené strany konstatují, že Dohoda o spoluvlastnictví a podmínkách 
užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“, s ohledem na skutečnost, že nebyla 
uzavřena posledním z účastníků dohody, nenabyla platnosti.  
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že uzavřou Dohodu o spoluvlastnictví a podmínkách 
užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“ ve stejném znění s tím, že v této Dohodě 
již nebude smluvní stranou Moravský rybářský svaz, z.s.  pobočný spolek Žďár nad Sázavou.  
 
Žďár nad Sázavou dne      Přibyslav dne 
 
……………………….      ……………………… 
KINSKÝ Žďár, a.s.       Lesní družstvo obcí 
 
Žďár nad Sázavou dne  
 
…………………..………… 
Město Žďár nad Sázavou  



 

 
 

Příloha č. 3 – Plná moc 
 
Česká republika 
 

P L N Á    M O C 
 

 

Zplnomocňujeme tímto patentovou zástupkyni 
 
                                                      Ing. Radmilu Baumovou 
      nám. Republiky 75/2 
      591 01  Žďár nad Sázavou 
             Česká republika 
 
 
aby nás zastupovala ve všech záležitostech týkajících kombinované ochranné známky 
 

Žďárský kapr 
 
před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. 
 
Tato plná moc se vztahuje i na hrazení poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 

Současně se zavazujeme hradit související náklady a honoráře patentového zástupce dle dohody. 

 
   
            
Přihlašovatelé  (firma)   ................................................................................................. 
 
 
 
 
Datum ...................................            Podpisy...............................................................  
                                           (razítko) 
 
 
Tuto plnou moc přijímám. 
 
 
Datum  .............................                  Podpis zástupce ................................................ 
 
 
Patentový zástupce se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této plné moci klientem 
poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se 
zákonem č. 417/2004 Sb. (zákon o patentových zástupcích) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
  



 

 
 

Příloha č. 4. – Logo Žďárského kapra 
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