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Úřad průmyslového vlastnictví 

Číslo přihlášky 513015, OZ TRDLO 

Věc: žádost o sdělení informací k probíhajícímu soudnímu sporu 

Vážení, 

obracím se na Vás v zástoupení společností D.M.J. s.r.o, se sídle Praha 4, Slepá II. čp. 280 a 
společnosti Staropražské tradiční trdlo s.r.o., se sídlem Praha 1, Provaznická 386/I s žádostí o 
sdělení informací k probíhajícímu soudnímu sporu ve věci žaloby proti rozhodnutí předsed\ 
Úřadu ohledně výše uvedené ochranné známky. 

Podle informativního výpisu je ve věci výše uvedené ochranné známky „TRDLO", číslo 
zápisu 348182 vedeno na základě žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu soudní řízení 
ohledně jejího zápisu. 

Moji klienti mají záměr do tohoto soudního sporu přistoupit jako vedlejší účastníci, neboť 
mají zájem na výsledku tohoto soudního sporu. Držitel ochranné známky Petr Boček a jím 
ovládaná společnost Real Food Concept s.r.o. vede proti mým klientům soudní spor ohledně 
zdržení se užívání označení „TRDLO" a o změnu obchodní firmy společnosti Staropražské 
tradiční trdlo s.r.o. tak, aby neobsahoval slovo „TRDLO". 

Soudní řízení je vedeno u Městského soudu v Praze, pod čj. 32 Cm 3112017 (viz. příloha). 

Z dosavadního průběhu soudního sporu je zřejmé, že držitel ochranné známky „TRDLO" 
zneužívá svého vlastnictví OZ a přisvojil si obecně užívané slovo „trdlo" nejen pro udělené 
třídy výrobků a služeb, ale i pro všechny druhy činnosti a služeb a využívá sporné ochranné 
známky v konkurenčním boji. 

Prosím proto o sdělení jména žalobce, jeho bydliště či sídla, místně a věcně příslušného soudu 
a jednacího čísla, pod kterým je soudní řízení vedeno. 
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