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NÁZEV: 
 

Použití ochranné registrační známky „Santiniho hvězda“ k prodeji piva Revolta 
v TIC  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou je držitelem ochranné slovní známky SANTINIHO HVĚZDA. Pro 
zvýšení prodeje produktů v TIC je možné ji využít na prodej piva ve spolupráci s Pivovarem 
Revolta.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje použití ochranné slovní známky SANTINIHO HVĚZDA pro 
prodej piva značky Revolta v TIC Žďár nad Sázavou.  
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Popis 
Město Žďár nad Sázavou je držitelem ochranné slovní známky SANTINIHO HVĚZDA.  
V souvislosti s otevřením TIC a snahou o prodej regionálních produktů je možné využít této 
unikátní značky, rozšířit sortiment o pivo místního pivovaru Revolta a prodávat jeden z jeho 
produktů (pivo Revolta 11) právě pod touto slovní ochrannou známkou.   
 
Dopad do rozpočtu města 
S dopadem do rozpočtu města  
 
 
Geneze případu 
Žádost o zapsání registrační ochranné známky byla na úřad pro průmyslové vlastnictví podána 
21.4.2011. 6.10.2011  byla podepsána Licenční smlouva k ochranné známce mezi Městem Žďár 
nad Sázavou a Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod a.s. Ten tuto známku pro své produkty 
dlouhodobě nevyužívá.  
 
Návrh řešení 

• Schválit použití ochranné slovní známky SANTINIHO HVĚZDA pro prodej piva značky 
Revolta v TIC Žďár nad Sázavou. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje použití ochranné slovní známky SANTINIHO 
HVĚZDA pro prodej piva značky Revolta v TIC Žďár nad Sázavou. 

• Rada města po projednání neschvaluje použití ochranné slovní známky SANTINIHO 
HVĚZDA pro prodej piva značky Revolta v TIC Žďár nad Sázavou. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Odbor ŠKSM doporučuje schválit použití slovní ochranné známky SANTINIHO HVĚZDA  pro 
prodej piva Revolta místního pivovaru Revolta  
 
 
Stanoviska  
 



Priloha c. 1 - Vypis z registru ochrannych znamek UPV CR 

Orad prumysloveho vlastnictvi 

Ochranne znamky 

Udaje byly zfskany dne 13. 07.2011 09:04. Pos/ednf aktualizace databaze: 

Data UPV jsou aktualnf ke dni: 12.07.2011 20:27 
Data WIPO jsou aktualnf ke dni: 11.07.2011 00:00 
Data WI PO v ffzenf jsou aktua/nf ke dni: 28.02.2011 00:00 
Data W!PO 6ter jsou aktualnf ke dni: 06.04.2011 00:00 
Data OH/M jsou aktualnf ke dni: 11.07.2011 00:00 

Databaze obsahuje narodni ochranne znamky (UPV), mezinarodni ochranne znamky (WI PO) s 
designacf CR a EU a komunitarnf ochranne znamky (OHIM). 

Zdroj UPV-CR 

(21 0) Cislo spisu 485158 

(540) Reprodukce/Zneni SANTINIHO HVEZDA oz 
(511) ~~~~~yrobku a 16, 32, 43 

(220) o.~tu:r! podani 21.04.2011 
pnhlasky 

(320) o.atum p~ava 21.04.2011 
prednost1: 

(330) Zeme priority: CZ 

(730) Prihlasovatel/vlastnfk Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 

(7 40) Zastupce 

Stav 

Druh 

(510) se:nam vyrobku a 
sluzeb 

Zd'ar nad Sazavou CZ 

59131 

 

nam. Republiky 75/2 

Zd'ar nad Sazavou CZ 

591 01 

Pod ana 

Slovnf 

(16) periodicke a neperiodicke tiskoviny vseho druhu, papirenske 
vyrobky, fotografie, pohlednice, kalendare (nastenne, stolni a 
kapesni), plakaty, billboardy, prospekty, papirove etikety, nalepky, 
samolepky, obtisky, razitka , paragony, papfrove vlajky, papirove 
ubrousky a ubrusy, papirova prostfrani, papfrove rucniky, papirove 
kornouty, papfrove kelfmky, podtacky (papfrove podlozky pod 
sklenice), papfrove obaly vseho druhu, balici papir, papirove tasky, 
umelohmotne tasky, reklamnf a ozdobne predmety neuvedene v jine 
trfde; (32) piva vseho druhu, mineralnf vody, sumive napoje a jine 
nealkoholicke napoje, sirupy a jine prfpravky na vyrobu 
nealkoholickych napoju, ovocne a zeleninove st'avy jako napoje nebo 
na vyrobu nealkoholickych napoju; (43) hostinska cinnost, bary, 
bufety, cukrarny, kavarny, restaurace, ubytovaci sluzby (hotely, 
penzi6ny), sluzby motelu v ramci teto tridy, turisticke nocleharny, 
zprostredkovatelska a obstaravatelska cinnost v uvedenych oblastech. 
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