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Smlouva o převodu ochranné známky 
 
 
 

 
AB insolvence v.o.s. 
IČO: 247 38 115 
se sídlem Praha, Na Poříčí 1046, PSČ 110 00 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
73447  
 
jednající jako insolvenční správce dlužníka 
2P Commercial Agency s.r.o. 
IČO: 614 58 848, sídlo U Zvonařky 291/3, Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „Dlužník“) 
 
(dále jen „Převodce“) 
 
a 
 
_____________________________________ 
_____________________________________  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
na straně druhé (dále jen jako „Kupující“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne ve vzájemné shodě své pravé a svobodné vůle dle § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), smlouvu o tomto obsahu: 
 
 

I. ČLÁNEK  
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 22349/2016-A-24 ze dne 16. 11. 2016 byl 

prohlášen úpadek Dlužníka a insolvenčním správcem Dlužníka byl ustanoven Prodávající. 
Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 94 INS 22349/2016-B-93 ze dne 14. 9. 2017 byl prohlášen 
konkurs na majetek Dlužníka, čímž na Prodávajícího jako insolvenčního správce Dlužníka přešlo 
dle ust. § 229 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění (dále jen „IZ“), 
dispoziční oprávnění k majetkové podstatě Dlužníka a Prodávající jedná dle ust. § 40 IZ svým 
jménem na účet Dlužníka. Na základě pokynu zajištěného věřitele byl Převodci udělen souhlas 
s prodejem Předmětu převodu (jak je pojem specifikován níže) mimo dražbu. 
 
 

2. Předmětem této smlouvy je úplatný převod mezinárodní ochranné známky 

kombinované (mezinárodně zapsána pod číslem 864835) zapsané v rejstříku ochranných známek 

vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR č. zápisu 270451, č. přihlášky 359114 ve znění „2P 

Agency“, pro třídu výrobků a služeb 9,37,38,42 a obrazové třídy 27.5.1., 27.5.4., 27.7.11, 29.1.3 s 

prioritou od 08. 09. 2004 a evropské ochranné známky obrazové (mezinárodně zapsána pod 

číslem 864835) zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového 

vlastnictví ČR, č. přihlášky 12404811 ve znění „2P Agency“, pro třídu výrobků a služeb 9, 35, 37 a 
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obrazové třídy 25.5.99, 29.1.3, 29.1.8 s prioritou od 24. 02. 2005 (dále jen „Předmět převodu“) 

z Dlužníka na Kupujícího.  

II. ČLÁNEK  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Prodávající touto smlouvou na Kupujícího převádí veškerá práva k Předmětu převodu 

specifikovaném v čl. I. odst. 2 této smlouvy v celém rozsahu jím chráněných výrobků a služeb 
a Kupující od Prodávajícího Předmět převodu specifikovaný v čl. I. odst. 2 této smlouvy, včetně 
všech práv s ním souvisejících, za kupní cenu v této smlouvě dále ujednanou přijímá.  
 

 
III. ČLÁNEK 

KUPNÍ CENA 
 
1. Smluvní strany této smlouvy sjednávají kupní cenu za převod veškerých práv k Předmětu převodu 

na částku _________________Kč (slovy: _________________________________________ 
korun českých) bez DPH. Spolu s Kupní cenou se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu i 
příslušné DPH (dále jen „Kupní cena“).  
 

2. Prodávající stvrzuje svým podpisem, že Kupní cena byla uhrazena Kupujícím před podpisem této 
smlouvy. 
 

IV. ČLÁNEK 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující podá návrh na zápis změn v rejstříku ochranných známek 

vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a současně se zavazuje uhradit 
veškeré příslušné správní poplatky za tento převod. 

2. Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uskutečnění převodu 
Předmětu převodu za podmínek stanovených touto smlouvou včetně podpisu jakýchkoliv dalších 
listin, bylo-li by toho třeba. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že účinky převodu převáděné ochranné známky vůči třetím 
osobám nastanou až zápisem do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České 
republiky. Ve vztahu mezi smluvními stranami nastávají účinky převodu okamžikem této smlouvy. 

4. Ode dne uzavření této smlouvy Kupující sám odpovídá za udržování Předmětu převodu a nese 
veškeré náklady v souvislosti s jeho udržováním, registrací a užíváním. 

 
V. ČLÁNEK 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení OZ, která svým obsahem odporují vlastnímu 
znění a/nebo smyslu či účelu této smlouvy a jejichž aplikaci lze vyloučit, se na smluvní vztah 
založený na základě této smlouvy nepoužijí. Dohoda smluvních stran učiněná v předchozí větě se 
týká zejména, nikoli však výlučně, následujících ustanovení OZ: § 576, § 1765, § 1766, § 1793, § 
1799, § 1800, § 1914 – § 1917, § 1919 - § 1925, § 2082, § 2099 – § 2117, § 2129 a § 2130. 
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2. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy nebudou dotčena její 
ostatní ustanovení. Ust. § 576 OZ se nepoužije. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či 
neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního a úmyslu smluvních stran v den uzavření 
smlouvy. 

 
3. Tato smlouva se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout 

jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související (včetně sporů ohledně 
existence, platnosti nebo ukončení této smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku 
vzniklého z této smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží 
po jednom originálním výtisku. 

 
 
V  ____________ dne __________    V  ____________ dne __________
     
  
 
_______________________     _______________________ 

Kupující       Prodávající  
          


