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Dodatek č. 1 k DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE
č. j: 68735
vyhotovený dle ust § 21 ZVD1
Bod 1.
Dražebník: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055, jejímž jménem
jedná RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutární ředitel.
Navrhovatel: JUDr. Jaroslav Brož, MJur., advokátní kancelář, Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno, IČ: 72480645,
ustanoven na základě usnesení Městského soudu v Praze, čj. 85Cm 580/2020 likvidátorem společnosti HACK
LENDING SE v likvidaci, Bulharská 996/2, 101 00 Praha 10, IČ: 05131111
Čas zahájení a ukončení elektronické dražby:
Dražba bude zahájena dne 15.09.2020 v 15:00 hod. na www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 68735. Dražba bude
ukončena dne 15.09.2020 v 15:30 hod.
Označení Předmětu dražby:
Ochranná slovní známka "Oktagon" platná v České republice a zapsaná v databázi průmyslových práv Úřadu
průmyslového vlastnictví, číslo spisu: O-541090
(dále jen „Předmět dražby“, dále též „OZ „Oktagon““)
Bod 2.
Dne 19.08.2020 zaslal JUDr. Simon Mesropyan, Ph.D., advokát (dále jen „Advokát“), zastupující Pavola Šipkovského
a Ondřeje Novotného a jejich společnosti NERUDA PRODUCTION s.r.o. (dále společně jen „Klienti“), Dražebníkovi
výzvu ke zdržení se nekalosoutěžního jednání (dále jen „Výzva“). V této Výzvě se Advokát ohrazuje proti nesprávným
a klamavým informacím, které jsou u předmětné dražby č. 68735 uvedeny, včetně odhadu ceny Předmětu dražby,
když Předmět dražby – OZ „Oktagon“ a její údajnou hodnotu se dávají do souvislosti s podnikem, resp. činností a
poskytovanými službami Klienty. Nekalosoutěžní jednání Dražebníka Advokát spatřuje zejména v tom, že:
1. Klienti prokazatelně užívají označení OKTAGON, popř. s různými dodatky, již od roku 2016, tedy dříve, než byla
podána přihláška OZ „Oktagon“.
2. Klientům svědčí tzv. práva předchozího uživatele dle ust. § 10 odst. 2, zák. č. 441/2003 Sb.
3. Je zde zákonná ochrana Klientů proti nekalé soutěži dle občanského zákoníku, popř. dle trestního zákona.
4. Jakýkoliv budoucí majitel OZ „Oktagon“ musí strpět užívání označení OKTAGON Klienty.
5. K podání přihlášky OZ „Oktagon“ společností HACK LENDING SE došlo po více jak roce, kdy Klienti uspořádali
první úspěšné sportovní akce s názvy obsahujícími slovní prvek OKTAGON.
6. OZ „Oktagon“ nemá žádné návazné či související registrace, ať již v ČR, tak v zahraničí, není součástí žádné
známkové řady.
7. Společnost HACK LENDING SE nepřihlásila OZ „Oktagon“ v dobré víře k ochraně označení svého podniku, svých
výrobků či služeb, sama do svého zrušení a nástupu likvidátora nijak užívání označení OKTAGON Klientům
nezpochybňovala, nikdy Klienty ani nekontaktovala a svou nečinností tak splnila zákonná omezení.
Advokát dále ve Výzvě uvádí, že je zmocněn za Klienty podat návrh u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) na
prohlášení OZ „Oktagon“ za neplatnou.
Na základě Výzvy se Dražebník seznámil se spisem týkajícím se již v minulosti učiněného pokusu na prohlášení OZ
„Oktagon“ za neplatnou. Společnost NERUDA PRODUCTION, s.r.o. (dále jen „NP“), tedy jeden z Klientů, se
domáhala svým návrhem doručeným ÚPV dne 23.07.2018 prohlášení OZ „Oktagon“ za neplatnou. NP zde mj. uvedla,
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že podniká v oblasti propagace a rozvoje smíšených bojových uměni (MMA), v roce 2016 uzavřela smlouvu o
spolupráci se společností O2 TV, s.r.o., kde NP je výrobcem pořadů OKTAGON. NP dále v návrhu podrobně uvedla
další své aktivity ve vztahu k tomuto označení OKTAGON.
ÚPV návrh na neplatnost OZ „Oktagon“ zamítl, protože NP se nepodařilo prokázat, že by práva k označení
„OKTAGON“ nabyla jejím užíváním v obchodním styku v době před vznikem práva přednosti napadené OZ „Oktagon“,
a to zejména s ohledem na absenci propojení užívání namítaných nezapsaných označení s NP.
Rozhodnutí ÚPV nabylo právní moci dne 25.04.2020.
Klienti byli vyzvání jak Navrhovatelem, tak i Dražebníkem k poskytnutí součinnosti při vypracování odhadu ceny
Předmětu dražby. Na tyto výzvy Klienti i další subjekty, u kterých se předpokládá, že užívají označení „OKTAGON“,
nereagovali. Až po vyhlášení předmětné dražby Advokát dne 10.08.2020 oslovil emailem Dražebníka, kde mj, uvádí,
že „klient (tj. Mgr.Ondřej Novotný) nechce situaci komplikovat, tzn. ochrannou známku napadnout a činit další právní
kroky a bude se snažit ochranou známku odkoupit. Prosím tedy o sdělení, kdy, kde a za jakých podmínek bude
probíhat dražba, aby klient, příp. jeho společnosti se mohli zúčastnit dražby.“
V Praze dne 05.09.2020

Jiří
Bureš
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