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dobré pov¥sti právnické osoby a nekalou sout¥ºí
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I.

Výzvou ze dne 15. 11. 2012 jsme byli poºádáni, abychom podali své vyjád°ení k ºalob¥ na ochranu
p°ed poru²ováním ochranných známek, zásahem do dobré pov¥sti právnické osoby a nekalou sout¥ºí,
coº tímto £iníme.

II.

Nároky uvedené v ºalob¥ neuznáváme v plném rozsahu.

III.

V od·vodn¥ní se odkazujeme na p°íslu²né £ásti na²eho podání ze dne 25. 10. 2012 k p°edb¥ºnému
opat°ení v této v¥ci (Odvolání proti usnesení o na°ízení p°edb¥ºného opat°ení), vedené u zdej²ího
soudu pod sp. zn. £. j. 2Nc 1111/2012. Vzhledem k tomu, ºe jsme na základ¥ otev°eného výb¥rového
°ízení vybrali na²eho právního zástupce teprve 26. 12. 2012, a£koliv jsme k jeho výb¥ru p°istoupili
neprodlen¥ výzv¥ soudu, od uvedené doby nebylo moºné se seznámit podrobn¥ se spisem, nebo´
nahlíºení do spis· soudu bylo p°es státní svátky p°epln¥no. Do spisu nahlédneme 4. 1. 2013.

Podrobné od·vodn¥ní na²eho vyjád°ení vyºaduje nahlédnutí do spisu. Podrobné od·vodn¥ní na²eho
vyjád°ení k ºalob¥ se zpracovává a podáme ho soudu do 6. 1. 2013.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek
místop°edseda Pirát·
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