Vážení partneři a zákazníci,
Vyjádření k neustálému agresivnímu napadání firmou Elton hodinářská:
Dovolujeme si Vám objasnit situaci kolem klamavých a agresivních útoků firmy Elton hodinářská proti
naši společnosti. Prosím přečtěte si krátké vyjádření. Soudní spory probíhají již od roku 2001 a vyznat
se v nich je velmi problematické. Dnešní Elton hodinářská na ochranné známky “PRIM” nemá žádný
nárok. Pouze vytváří v soudních sporech další a další “kličky” s cílem vytvořit a využít tak
nepřehlednou situaci. Pravda je taková, že žádný soudní spor nebyl ukončen v prospěch firmy Elton
hodinářská, opak je pravdou.

Pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci platné od roku 2009

MPM Quality užíva ochrannou známku PRIM jako její vlastník, kterou řádně nabyl od jejího
majitele, a kterou má zapásnou v registru ochranných známek, a je oprávněn ji užívat
k označování výrobků, pro které je zapsána, a to ve smyslu ust. 8 odst. 1, 2 zák.č. 411/2003 o
ochranných známkách.

Naše společnost MPM Quality je jediným platným vlastníkem veškerých ochranných známek PRIM,
především pak slovní ochranné známky PRIM v kategoriích 9 a 14. Vlastníme ochranné známky
grafické a kombinované zapsané již od roku 1955, které nejsou předmětem žádného sporu.
(Kombinované č. zápisu 152529, priorita ke dni 20.12.1955)
https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=1819&plan=cs&s_naze=PRIM&s_sezn=
%20&s_majs=

Česká firma MPM-Quality vznikla v roce 1993 dnes tedy máme 24letou historii, zatímco společnost
Elton hodinářská vznikla v roce 2000. Původní originální ochranné známky “PRIM” registrované v
bývalém Československu vlastníme od roku 2001 a koupili jsme je od majitele Chronotechny
Šternberk (nyní EUTECH) se kterou jsme spolupracovali. Historicky Elton nikdy nevlastnil žádné
ochranné známky ve znění “PRIM” pro hodiny a hodinky registrované v bývalém Československu.
Elton má pouze registrovanou ochrannou známku z roku 2003 ve znění “ Manufakture PRIM 1949”
ve Španělsku. Tento krok provedli záměrně před vstupem České republiky do EU, kdy neexistovala
jednotná databáze ochranných známek. Poté bohužel začala platit tato známka i u nás. Tyto informace
lze ověřit na internetu, samozřejmě ne v placených PR článcích, ale v oficiální databázi ochranných
známek.
Proti tomuto jednání naši právníci vznesli námitku a dne 1. února 2017 bylo na stránkách EUIPO
zveřejněno rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení evropské známky protistrany a bylo
rozhodnuto:

Rozhodnutí EU IPO – částečné zrušení evropské známky protistrany „Manufacture
Prim 1949“ v podstatné části seznamu výrobků a služeb a pro všechny výrobky a služby
ve třídách 9, 14 a 35.

Firma ELTON hodinářská falešně vytváří dojem nástupce značky PRIM, ale s historickou firmou má
pramálo společného. Založena byla v roce 2000 v bývalé správní budově Eltonu v Novém Městě což
neznamená společnou historii značky PRIM. (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?
subjektId=679159&typ=UPLNY ). Neustále lži a pomluvy na firmu MPM Quality budou právně řešeny
a podány k soudnímu řízení.
Existují znalecké posudky produktů Elton hodinářská, které svědčí o „kvalitě“ a předražené ceně jejich
výrobků. Například většina korporátní produkce je osazena quartzovými strojky Ronda (5CHF), což
z produktů dělá předražený „luxus“, který si ani nejvěhlasnější švýcarská produkce nedovolí.
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Elton hodinářská prochází neustálými změnami akcionářů a majitelů, většinou vlastníků, kteří nemají
s hodinařinou žádnou zkušenost a cítí potenciál pouze v neoprávněné vlastnictví známe české značky,
za kterou nikdy nezaplatili. V současnosti vlastní Elton hodinářská již několikátý majitel, zbrojař p. J.
Strnad. Od roku 2008 je ve společnosti bývalý majitel dnes pouze akcionář p. Michal Voráček. Zmiňuji
jej z důvodu vlastnictví a podílnictví v médiích. Bývalý Ringier Axel Springer CZ v současnosti
návaznost na Our Media a.s. - Parlamentní listy atd. Další návaznosti na jiná média Týden, Euro a
další pomocí kterých vytváří jakousi “auru“, že je Elton hodinářská nástupcem bývalého závodu
Eltonu. Právně toto nikdy nebylo potvrzeno. Z těchto důvodů se určitě se nechceme pouštět do
nějaké “mediální přestřelky”.

Nekalá soutěž firmy Elton hodinářská, která vytváří lživé, agresivní a falešné informace o naších
produktech nabyla v poslední době vysoké obrátky. My se touhle cestou vydávat rozhodně
nebudeme, protože víme, jaké kvalitní hodinky vyrábíme, a hlavně to ví naší zákazníci a partneři.
Každý z naších modelů je originálním kouskem, který náš tým grafiků, designérů a hodinářů navrhl a
vyrobil.
Naše hodinky mají označení kvality CZECH MADE a každoročně procházejí nezávislými testy.
Používáme stejné technologie, jako jiní světoví výrobci hodinek, a využíváme zkušeností největších
společností v hodinařině, které využívají nejmodernější a nejpřesnější technologie k výrobě strojků –
Ronda, Valanvron, Citizen Miyota a Sea-Gull. Základem pro úspěch a obnovu dávno zapomenuté
značky PRIM byla dlouholetá spolupráce s obchodníky, kteří naší značce věří a byli schopni
bezprostřední komunikace se zákazníkem a s tím oživit zájem o mechanické hodinky za dostupné
ceny. My si za svojí dobře odvedenou práci stojíme a vy naší spokojení zákazníci již přes 17 let víte,
jaké jedinečné a kvalitní produkty nabízíme.
Opakujeme tedy, že k dnešnímu dni žádný soud nerozhodl, o používaní naší známky a označení PRIM
v náš neprospěch. V současné době byla taktéž zamítnuta předběžná opatření proti naší firmě. Pevně
věříme, že jinak rozhodnout nemůže.

Městský soud v Praze návrh protistrany zamítl a zavázal protistranu k úhradě
nákladů řízení. Soud v odůvodnění připomíná, že vydání předběžného opatření je
výjimečným institutem, kdy pro vydání musí být splněny určité zákonem stanovené
požadavky. Dle soudu v tomto případě, jak jsme i argumentovali, není osvědčena
naléhavost úpravy poměrů předběžným opatřením. Soud odkázal na soudní spory o
oprávnění k užívání loga „PRIM“ na náramkové hodinky jak u správního soudu, tak u
obecných soudů a zkonstatoval, že neshledal existenci naléhavé potřeby zatímních
úpravy poměrů účastníků, proto návrhu na předběžné opatření nevyhověl.
Děkujeme Vám za přízeň
PRIM

