
VĚNUJTE TOMUTO TEXTU POZORNOST, PROSÍM 

Prohlášení o oprávnění uvádění na trh světlovodu Sunizer s tepelně-izolačním prvkem Thermizer. 

Vážení zákazníci, 

protože jsme zaznamenali rozmáhající se praxi některých našich konkurentů zpochybňující naše práva 
k  světlovodu Sunizer s tepelně-izolačním prvkem Thermizer, rozhodli jsme se vydat toto stanovisko 
naší společnosR uvádějící věc na pravou míru.  

Ubezpečujeme naše zákazníky, že naše společnost je oprávněna světlovod Sunizer s tepelně-izolačním 
prvkem Thermizer vyrábět i uvádět na trh. Zakoupením, následným prodejem, držením a používáním 
světlovodu Sunizer s tepelně-izolačním prvkem Thermizer naši zákazníci neporušují žádná práva 
průmyslového vlastnictví jiné osoby.  

Je pravdou, že existuje i patentová ochrana na světlovod se zlepšenou tepelnou izolací pro jiného 
výrobce, která nás ale ve výše uvedeném neomezuje. Spor vyřešil již Krajský soud v Brně, který svým 
rozsudkem ze dne 14.4.2014 č.j. 25 Cm 122/2012-212, zamítl žalobu tohoto jiného výrobce 
světlovodů, kterou se domáhal zamezení výroby, nabízení a prodeje našeho výrobku Thermizer. 
Rozsudek byl vydán v době ochrany světlovodu tohoto jiného výrobce užitným vzorem, jeho závěry a 
důvody jsou však platné i nadále. Dle závěrů soudu jsme námi vyvinutý tepelně-izolační prvek uvedli 
na trh jako první a náš výrobek má jiné technické řešení. Patent na světlovod jiného výrobce byl 
udělen až v roce 2016. Patentová práva jiného výrobce náš výrobek proto neporušuje. Náš výrobek je 
označen viditelným logem Thermizer. 

Patent jiného výrobce tedy nebrání naší společnosR v uvádění na trh našeho výrobku - světlovodu 
Sunizer s tepelně-izolačním prvkem Thermizer a našim zákazníkům v jeho používání, montáži a 
prodeji.  

Koupě našich výrobků je tak pro naše zákazníky právně zcela bezpečná. 

Výrokovou a závěrečnou část výše odkazovaného rozsudku Krajského soudu v Brně přikládáme 
k nahlédnub přílohou k tomuto prohlášení. Celý text rozsudku čítající 21 stran zákazníkům doložíme 
na vyžádání. 

V Brně dne 19.4.2022 

Za ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. 
                        Aleš Hájek, jednatel

ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o. 
Ledárenská 57, 620 00 Brno-Holásky 
IČO: 60728159, DIČ: CZ60728159 
tel: +420 545 234 444, info@abcweb.cz, www.abcweb.cz

http://www.abcweb.cz

