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ROZSUDEK  

JMÉNEM REPUBLIKY 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vrchní soud  v Praze rozhodl v +13@,A& +)/B13CD&E F$12+12G& H;IJ#&H*$.K/&L(4M(&( +/N24O&
H;IJ#&PQ/3G&7Q/R/2/QC& (&LSJ#& H*$.K/&-NJ2G&Q FJ@Q3.& QA4*&B()/R415&!"#$%&'()$%*+",-%.&/0-1%
nar. 15.6.1963, bytem v <J3AT&:NJMGU/Q(&VWT&E(+,/NF13X&H;IJ#&L*)(31D&"G0/Q+MXDT&(dvokátem 

se sídlem v <J3AT&:/Y,/Q+M@&WZZ[VT&FJ/,*&B()/Q(3CDN5&SAPELI, a.s., se sídlem v H*K)(QAT&:@Q/Q+M@&
\']W['Z(T&>-^&W_`Va]V_T&E(+,/NF13CDN&LSJ#&7*D/3/N&b102/Q/NT&(2Q/M@,M/N&+1&+.2)1D&Q <J3AT&
Lidická 707/51, o ochranu práv z FJODG+)/QCK/&QE/JN& (& /4KJ(3N FJ/,*& 31M()C& +/N,AB*T&/&/2Q/)@3.&
B()/Q(3CK/&FJ/,*&J/E+N2MN&LA+,+MCK/&+/N2N&Q :J(E1&E1&231&'_#&MQA,3(&a]'a&%#0#&W'&cD&'aZ[a]']-
90,  

 

t a k t o : 
 

234567,-% 53676% 8'9":)3% 5;68"<% 5,% potvrzuje1% 9,% 9='3-6% !$% &% !!$% 9,% 4"<":1% >,%
 alovan! je povinen zdr et se po d3?6% 8@&;"35;A% 8'BC+5@39D)3% 943'6% E$% FFGHI1% E:5@3%
8JA)@0K-+%ILLG-FGMNG1%"&%O4,C:%P,5-D%',86?@A-+%6907<":%"&%;')1%9='3?+1%"&?:4,":1%7393461%
9=9346% EA% 5-@&7390":% 9='3?-B% ;&C% 9+3?'&4,"=()1% Q&-%37839:70% A%-&;&@3#39DC6%34"&E,":%
 alovaného z roku 2010 Bonalana, model 13 a 20.  

 
R&@39&"=% Q,% 839A","% 4&8@&;A;% >&@3?(A%"&%"0)'&76%"0-@&7B%J:4,":%- rukám advokáta 

STU'$%.A@&"&%V+Q395-D)3%HH$MWI%%VE%73%;J:%7"B%37%8'09":%C3(A%'34567-6$% 
 

X%7%B%9 3%7%"%<%"%:%Y 
 

7/N2&FJQ3.K/&+,NF3A&+K/J(&/E3(%13XD&J/E+N2M1D ulo il  alovanému povinnost zdr et se po 

2/RN&F)(,3/+,*& FJODG+)/QCK/&QE/JN&%#&\\_'aT&%#&F$*K)@YMG&a]]_-\_Zd_T&3(&eE1D.&-1+MC&J1FNR)*MG&

         

V roce 2005 vypracoval Ing. arch. Hynek Maňák 4 soutěžní návrhy dveří a 
přihlásil je do soutěže SAPELI 2006 organizované pod garancí tehdejšího 
DESIGN CENTRA ČR. Návrh 02 postoupil do druhého soutěžního kola, ostatní 
návrhy nebyly v rámci soutěže vyhodnoceny. Návrh dveří 01 byl v roce 2006 
zapsán pro H. Maňáka u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR jako průmyslový 
vzor pod číslem zápisu 33612. 
V roce 2010 SAPELI zahájilo výrobu dveří Bonalana a Unikum využívající 
princip  průsvitných pruhů ve dveřích podle návrhu 01 bez souhlasu vlastníka 
průmyslového vzoru nebo získání licence k  jeho užití. Sapeli bylo vyzváno k 
ukončení porušování práv k průmyslovému vzoru. Sapeli místo toho podalo 
návrh na výmaz průmyslového vzoru u ÚPV, který však byl ÚPV pravomocně 
zamítnut. 
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012 pravomocně potvrzen 
i rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 08. 04. 2013, jež zavázal Sapeli: 
zdržet se po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 33612 uvádění na trh, 
výroby, nabízení, dovozu, vývozu či skladování výrobků tam vyobrazených, jak 
odpovídá i katalogovému označení Sapeli z roku 2010 Bonalana, model 13 a 
20. Tento rozsudek odmítá Sapeli respektovat, a proto je Ing. arch. Hynek 
Maňák nucen zahájit exekuční řízení.

H. Maňák, Brno, 2013/09


