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NÁZEV: 
 

Prezidiální plná moc 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou vlastní pro marketingové účely ochranné známky evidované u Úřadu 
průmyslového vlastnictví ČR. Předložený materiál se zabývá odvoláním původního patentového 
zástupce a předkládá Prezidiální plnou moc pro nového patentového zástupce pro správu 
ochranných známek města. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Prezidiální plnou moc pro Ing. Marcelu Filipenskou  
v plném rozsahu pro záležitosti týkající se ochranných známek.  
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Popis 
 
Město Žďár nad Sázavou vlastní pro marketingové účely ochranné známky evidované u Úřadu 
průmyslového vlastnictví ČR. Jedná se o ochrannou známku slovní SANTINIHO HVĚZDA, 
ochrannou známku slovní Žďárský kapr a kombinovanou ochrannou známku ŽĎÁRSKÝ KAPR.  
Podle původní plné moci město zplnomocňovalo k zastupování ve všech záležitostech týkajících 
se známky slovní SANTINIHO HVĚZDA a kombinované ŽĎÁRSKÝ KAPR paní Ing. Radmilu 
Baumovou. Paní Baumová odchází do důchodu a v této věci její agendu přebírá Ing. Marcela 
Filipenská. Z tohoto důvodu je radě města předložena Prezidiální plná moc pro Ing. Filipenskou, 
která na základě této plné moci bude nadále zastupovat město jako patentový zástupce. Díky 
prezidiální plné moci bude patentový zástupce moci spravovat i případné další ochranné známky. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Jednotlivé úkony ohledně správy ochranných známek se řeší pouze nárazově. V takovém případě 
bude poplatek hrazen z rozpočtu vztahujícího k dané ochranné známce.  
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit odvolání původní plné moci i prezidiální plnou moc. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje Prezidiální plnou moc pro Ing. Marcelu Filipenskou  
v plném rozsahu pro záležitosti týkající se ochranných známek.  

• Rada města po projednání neschvaluje Prezidiální plnou moc pro Ing. Marcelu Filipenskou  
v plném rozsahu pro záležitosti týkající se ochranných známek.  
 

 
Stanoviska  
Projednáno se starostou města. 
Spolupráce s paní Ing. Baumovou byla ukončena dohodou ke dni 1. 12. 2020 viz příloha 2.  
  



 
Příloha č. 1 – Prezidiální plná moc 
 
Česká republika 
 

P R E Z I D I Á L N Í   P L N Á    M O C 
 

 

Zplnomocňuji / zplnomocňujeme tímto patentovou zástupkyni 
 

Ing. Marcelu Filipenskou 
                  

Polní 302/32 
591 02 Žďár nad Sázavou 
Česká republika 

 
aby nás zastupovala ve všech záležitostech týkajících se 
 

ochranných známek 
 
 

před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. 
 

 

 
    Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 
591 01 Žďár nad Sázavou 1 
IČO: 00295841 

           
Přihlašovatel (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. 4. 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 
95/46/ES (GDPR) 



 
Příloha č. 2 – Dohoda o ukončení spolupráce s  
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