Všeobecné licenční podmínky pro obchodní značky Schmetterling

1.

Všeobecné:
Pro licenční ujednání týkající se obchodních značek, stejně jako pro další ujednání o udělení licence obchodních
značek („licenční ujednání“) mezi společností Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG a dalším podnikem ze skupiny
Schmetterling („SCHMETTERLING“), a držitelem licence, jeho 100 % pobočkami, dceřinými společnostmi a dalšími
firmami (dále jen „držitel licence“) platí následující podmínky („užívací podmínky“). Tyto užívací podmínky definují
podmínky, za kterých smí držitel licence užívat udělení licence k určitým obchodním značkám a logům společnosti
SCHMETTERLING ve svých, popř. na svých produktech, reklamním materiálu, webových stránkách a dalších službách
(„zboží držitele licence“).

2.

Udělení licence
Společnost Schmetterling je vlastníkem, nebo výhradním držitelem licence různých obchodních značek a log („značek“).
Společnost SCHMETTERLING uděluje držiteli licence prostřednictvím licenčního ujednání nevýlučnou, nepřenosnou,
omezenou licenci na používání značky (značek) uvedených v licenčním ujednání, a sice v souladu se způsobem
popsaným v licenčním ujednání, daných užívacích podmínkách a směrnicích v příloze A („směrnice o
zobrazování“), popř. v jakýchkoli úpravách výše uvedených dokumentů. Držitel licence podnikne přiměřené snahy
pro dosažení souladu s upraveným seznamem s licencovanými značkami, popř. směrnicemi pro zobrazování, které se
odlišují od přílohy A.

3.

Trvání

3.1.

Užívací právo k značkám platí od data jeho udělení tak dlouho, dokud jedna ze stran dle vlastního uvážení toto právo
prostřednictvím písemného oznámení druhé straně nevypoví se lhůtou jednoho měsíce.

3.2.

Smlouva končí bez nutnosti výpovědi, s právně závazným zrušením smluvní značky.

3.3.

Nezávisle na dalších řádných předpisech o výpovědi upravených v daném licenčním ujednání, nebo v daných užívacích
podmínkách může být licenční ujednání vypovězeno společností Schmetterling s okamžitým účinkem z následujících
důvodů:

4.



pokud držitel licence, jehož obchodní zástupci, velkoobchodníci a dovozci používají smluvní značku na
produkty/služby, které nejsou zohledněny licenčním ujednáním, nebo užívacími podmínkami, k nimž poskytovatel
licence neposkytl souhlas, pokud držitel licence s daným užitím nejpozději během 5 kalendářních dní po obdržení
písemné žádosti nepřestane;



pokud držitel licence porušuje své základní povinnosti vyplývající z licenčního ujednání, nebo daných užívacích
podmínek, nebo pokud porušuje jiné zásadní ustanovení daných užívacích podmínek, pokud s tímto porušováním
smlouvy nepřestane během 5 kalendářních dní po obdržení písemné žádosti od společnosti Schmetterling. Sem
patří zejména, nikoli však výhradně, porušení omezení dle bodu 5, stejně jako porušení povinnosti dle bodu 6.2;



pokud držitel vstoupí do likvidace, nebo pokud je v souvislosti s jeho majetkem zahájeno insolvenční řízení, nebo
pokud je zahájení insolvenčního řízení zmítnuto pro nedostatek majetku, nebo pokud je ve vztahu k držiteli licence
zahájeno podobně závažné řízení.

Souhlas s převodem


Společnost SCHMETTERLING je oprávněná převádět licenční ujednání, stejně jako dané užívací podmínky na
společnost spadající do skupiny Schmetterling, např. na společnost ochranné známky Schmetterling. Držitel licence
souhlasí uzavřením licenčního ujednání a souhlasí s danými užívacími podmínkami s převodem na určitou
společnost dle věty 1.
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5.

Omezení

5.1.

Držitel licence NESMÍ licencované značky:


postupovat, nebo převádět. Rovněž NEMÁ držitel licence právo postupovat bez předchozího písemného souhlasu
společnosti SCHMETTERLING v rámci daného ujednání sublicence, a to kromě reprodukčních účelů, např. pro
obaly, nebo reklamu;



používat, nebo množit BEZ předchozího souhlasu společnosti SCHMETTERLING k jinému účelu než k tomu, který
je stanovený v licenčním ujednání;



ŽÁDNÝM způsobem měnit v rozporu se směrnicemi o zobrazování;



používat spolu s vlastními značkami, nebo značkami třetích poskytovatelů tak, aby vznikala kombinace značek,
nebo sdružená značka;



zobrazovat, nebo zobrazovat tak, že by vznikal dojem, že bylo jeho zboží nebo služby od společnosti
SCHMETTERLING, nebo že by bylo poskytnuto pod dohledem společnosti SCHMETTERLING.

5.2.

Držitel licence akceptuje a prohlašuje, že je srozuměný s tím, že veškerá práva, titul a nároky ohledně licencovaných
značek zůstávají společnosti SCHMETTERLING a jakékoli použití těchto značek držitelem licence přijde k dobru
společnosti SCHMETTERLING.

5.3.

Držitel licence NESMÍ


zahájit ŽÁDNÉ akce, které by mohly poškodit pověst nebo dobré jméno společnosti SCHMETTERLING nebo jejích
značek



podnikat ŽÁDNÉ akce, které by zpochybnily vlastnictví licencovaných značek společnosti SCHMETTERLING



zpochybnit práva společnosti SCHMETTERLING, nebo její nároky na licencované značky, ani nesmí podporovat
podobné pochybnosti; a



podnikat ŽÁDNÉ pokusy registrovat licencované značky, popř. jakékoli podobné značky, nebo loga, popř. taková
loga, které obsahují licencované značky, jako značky, obchodní názvy, nebo domény v žádné zemi.



používat licencované značky ve spojení s pornografickým, morálně pochybným, nebo jiným materiálem (i webové
stránky) poškozujícím pověst společnosti SCHMETTERLING jako poskytovatele kvalitních;



používat licencované značky ve spojení s materiály, které představují hanobení společnosti SCHMETTERLING,
jeho dodavatelů, nebo zákazníků;



používat licencované značky ve spojení s materiály, které porušují státní, nebo spolkové právo, popř. práva a
předpisy a jiných zemí.

5.4.

V případě porušení licenčního ujednání, užívacích podmínek, nebo směrnic pro zobrazení stanovených společností
SCHMETTERLING smí společnost mimo jiných právních prostředků usilovat o soudní zákaz.

6.

Povinnosti držitele licence.

6.1.

Držitel licence používá licencované značky v souladu s licenčním ujednáním, danými užívacími podmínkami a
směrnicemi pro zobrazování připojenými v příloze A, popř. v souladu instrukcemi čas od času poskytnutým společností
SCHMETTERLING. Takové použití zahrnuje, nevztahuje se však pouze na to, použití odpovídajících symbolů značky a
účinkujících informací ve spojení s licencovanými značkami a zbožím, nebo reklamou držitele licence. Držitel licence
prohlašuje, že akceptuje a bude dodržovat úpravu přílohy A společnosti SCHMETTERLING, která byla uzavřena před
uvědoměním o úpravě společností SCHMETTERLING a která podléhá podnikatelsky přijatelné fázi stavu a balení
držitele licence. Držitel licence hradí veškeré náklady na změnu svého zboží, které vzniknou přepracováním přílohy A
společností SCHMETTERLING.

6.2.

Držitel licence opatří smluvní značku záznamem ® a poukáže na to, že se jedná o značku zaznamenanou společností
SCHMETTERLING.
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7.

Spolupráce.
Na žádost a na účet společnosti SCHMETTERLING předloží držitel licence SCHMETTERLING všechny nezbytné
zkoušky, popř. vyhotoví dokumenty, které chrání, popř. zajišťují práva společnosti SCHMETTERLING na licencované
značky, popř. umožňují společnosti SCHMETTERLING zajistit, nebo získat práva na licencované značky. Držitel licence
tímto prohlašuje, že je srozuměn s tím, že poskytne své kontaktní údaje a bude společnost SCHMETTERLING udržovat
s ohledem na prvky kontaktních informací vždy v aktuálním stavu, a sice za účelem doručení oznámení týkajících se
licenčního ujednání daných užívacích podmínek, popř. úpravy přílohy A.

8.

Oznámení o porušení licence.
Držitel licence neprodleně písemně informuje společnost SCHMETTERLING o jakémkoli použití licenční značky, nebo
značek, nebo názvů, které by mohly být snadno zaměněny, které porušuje práva společnosti SCHMETTERLING.
Držitel licence nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti SCHMETTERLING podnikat žádné podobné
akce. Držitel licence podporuje společnost SCHMETTERLING a její právní zástupce v plné míře při veškerých právních,
nebo jiných akcích, shledaných společností SCHMETTERLING za přiměřené, aby chránily práva, titul a nároky
společnosti SCHMETTERLING týkající se licencovaných značek.

9.

Postup pří porušení licenčního ujednání.
V případě porušení práva týkajícího se licencovaných značek, nebo v případě použití shodného názvu, obchodní
značky, nebo loga třetími osobami má společnost SCHMETTERLING právo přijmout dle vlastního uvážení vhodná
opatření ve vztahu ke straně jednající v rozporu s licenčním ujednáním a vést odpovídající hovory, včetně jednání o
odškodnění, a také postupovat odpovídajícím způsobem vedoucím k získání odpovídajících odškodnění.

10.

Kontrola a přezkoušení kvality.
Držitel licence smí licencované značky používat pouze uvedeným způsobem a to pouze tak dlouho, dokud vykazují
produkty a materiály samotné stejný vysoký standard jako všechny produkty a služby společnosti SCHMETTERLING.

11.

Předchozí předložení vzorků.
Licenční držitel předloží na vyžádání společnosti SCHMETTERLING vzorky všech materiálů s licencovanými značkami
před jejich komerčním použitím, a to za účelem přezkoušení a schválení. SCHMETTERLING má právo vznést
odůvodněné námitky proti všem vzorkům, jejichž použití nebo šíření poškozuje dle vyhodnocení společnosti
SCHMETTERLING hodnotu rozpoznávání, nebo jakostní image licencovaných značek, nebo nesplňuje požadavky dané
směrnice, nebo licenčního ujednání se společností SCHMETTERLING. V případě takových námitek držitel licence
reklamované materiály před jejich použitím/šířením odpovídajícím způsobem modifikuje. Držitel licence přebírá náklady
na nezbytnou úpravu, nebo modifikaci svého zboží, aby zajistil splnění požadavků na kvalitu společnosti
SCHMETTERLING.

12.

Záruka a ručení

12.1.

Držitel licence odškodní společnost SCHMETTERLING a osvobodí ji od všech nároků třetích osob, které vyplývají v
souvislosti se smluvními produkty, pokud nezastupuje nároky a ručení přinejmenším převážně společnost
SCHMETTERLING. Většinově zodpovědná je společnost SCHMETTERLING za škody, které vznikly kauzálně na
základě jejího nařizovacího práva dle dané smlouvy. Jinak platí § 254 občanského zákoníku.

12.2.

SCHMETTERLING nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že nebudou užíváním obchodní značky porušena žádná
práva třetích osob. SCHMETTERLING však prohlašuje, že jí taková práva nejsou známa. Ručení za bezvadnost,
zejména závislost na ochranných právech třetích osob, se nepřebírá.

12.3.

SCHMETTERLING zaručuje, že nebyla poskytnutá značka zastavena, že jí nebyla udělena žádná výhradní užívací
práva nebo jiná věcná práva a že obchodní značka není předmětem exekučního řízení a žádného dalšího řízení.
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13.

Různé

13.1.

Změny, doplnění, nebo zrušení dané smlouvy musí být provedeny v písemné formě. Totéž platí pro změny, doplnění,
nebo zrušení tohoto požadavku na písemnou formu.

13.2.

Pokud by jedno nebo více ustanovení této smlouvy bylo, nebo mělo být neúčinné, nedotýká se to účinnosti zbytku
smlouvy. Neplatná ustanovení musí být nahrazena ustanoveními, která nejblíže odpovídají ekonomickému účelu
neúčinných ustanovení. Totéž platí pro případy nezbytného doplnění mezer ve smlouvě.

13.3.

Aplikuje se právo Spolkové republiky Německo. Místem plnění a místem soudní příslušnost je, pokud je to ze zákona
přípustné, Bamberg.
.

14.

Příloha A
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