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Pravidla užívání ochranných známek IQOS a obsahu  
chráněného  autorským právem 

Ochranné známky IQOS (viz Příloha 1) jsou předmětem práv duševního vlastnictví, která náleží 
společnosti Philip Morris Products S.A. (dále jen „PMPSA“). Obecně platí, že třetí osoby nejsou 
oprávněny kopírovat, reprodukovat ani užívat žádnou z Ochranných známek IQOS bez výslovného 
písemného svolení PMPSA. Tato Pravidla však stanoví kritéria a požadavky, při jejichž splnění mohou 
být třetí osoby za určitých okolností oprávněny některé ochranné známky IQOS omezeným způsobem 
užívat tak, jak je stanoveno v těchto Pravidlech. Užívání, které nesplňuje kritéria a požadavky 
stanovené v těchto  Pravidlech, je přísně zakázáno. 

Pro účely těchto Pravidel se „třetími osobami“ rozumí všichni nabyvatelé licence IQOS, autorizovaní 
distributoři (prodejci), vývojáři, zákazníci a jiné osoby, které mají zájem užívat v omezené formě 
kterékoli z Ochranných známek IQOS v následujících situacích: 

 V propagačních, reklamních, instruktážních nebo referenčních materiálech a sděleních 
týkajících se zboží a/nebo služeb, které nabízíte k prodeji; 

 Na výrobcích, které nabízíte k prodeji, či ve vztahu k nim, včetně obalů výrobků, nálepek nebo 
etiket použitých na výrobku nebo obalu; 

 Na Vaší webové stránce či stránkách nebo na webové stránce či stránkách, které máte pod 
svou kontrolou, na jakémkoli online tržišti (například eBay, TaoBao, AliBaba nebo Rakuten) či 
na účtu / stránce sociálních sítí. 

Jste-li nabyvatelem licence k Ochranným známkám IQOS a byla-li Vám společně s Vaší licenční 
smlouvou poskytnuta zvláštní pravidla ohledně užívání ochranných známek / děl chráněných 
autorským právem, pak se prosím řiďte těmito zvláštními pravidly. Pokud Vaše licenční smlouva 
neobsahuje pravidla ohledně užívání, pak se prosím řiďte těmito Pravidly. Jste-li autorizovaný 
distributor (prodejce) IQOS, mohou pro Vás platit ještě další omezení. 

Ochranné známky, servisní známky (známky služeb), obchodní názvy (firmy), vizuální styl značky, vzory 
(design) a kreativní obsah společnosti PMPSA jsou všechno hodnotná aktiva. Jednáním v souladu 
s těmito Pravidly nám pomáháte chránit naše cenná práva duševního vlastnictví a posilujete naši 
korporátní identitu a identitu značky. Užíváním Ochranných známek IQOS či jejich prvků uznáváte, že 
PMPSA je výlučným vlastníkem příslušné ochranné známky, a prohlašujete, že nebudete zasahovat do 
práv PMPSA k této ochranné známce ani žádného jiného souvisejícího práva duševního vlastnictví, 
například zpochybňováním užívání, zápisu či přihlášky Ochranných známek IQOS PMPSA či jiných práv 
duševního vlastnictví, samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, kdekoli na světě, a že Ochranným 
známkám IQOS ani jiným právům duševního vlastnictví PMPSA nebudete působit újmu, nebudete je 
zneužívat ani poškozovat jejich dobrou pověst. Dobrá pověst (goodwill) plynoucí z užívání jakéhokoli 
prvku Ochranných známek IQOS náleží a svědčí společnosti PMPSA. Kromě omezeného práva užívání, 
jak je výslovně dovoleno podle těchto Pravidel, nejsou na základě těchto Pravidel, nepřímo ani jinak, 
udělena žádná jiná práva jakéhokoli druhu. Máte-li jakékoli otázky týkající se těchto Pravidel, obraťte 
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se prosím na svého zástupce společnosti PMPSA / zašlete svůj dotaz na adresu  
TrademarkGroupLondon.PMUK@pmi.com. 

Ochranné známky IQOS  

Příloha č. 1 

Slovní ochranné známky Logo IQOS Logo kolibřík 

IQOS 
 

 

  

 

 

*Tato Příloha není taxativním výčtem Ochranných známek IQOS a může být příležitostně 
aktualizována. 

Oprávněné užívání Ochranných známek IQOS 

1. Reklamní, propagační a prodejní materiály 

Pouze společnost PMPSA a její autorizovaní distributoři (prodejci) a nabyvatelé licence, kterým je 
příslušné oprávnění uděleno konkrétně a v písemné formě, jsou oprávněni užívat všechny Ochranné 
známky IQOS v reklamních, propagačních a prodejních materiálech,. Tyto oprávněné třetí osoby 
mohou Ochranné známky IQOS užívat pouze v rozsahu sjednaném a specifikovaném v jejich smlouvě 
se společností PMPSA a souvisejícími Pravidly užívání, přičemž toto užívání musí být vždy v souladu 
s příslušnými podmínkami, které definují vztah dovolený na základě jejich smlouvy se společností 
PMPSA. Oprávněné osoby jsou při užívání Ochranných známek IQOS pro tyto účely povinny uvést 
zmínku o svém oprávnění. Pokud jste například Autorizovaný distributor (prodejce), jste povinen 
v materiálu, který chcete zveřejnit, jasně uvést „Autorizovaný distributor (prodejce) IQOS“. Mezi další 
druhy oprávnění mohou patřit: „Autorizovaný distributor (prodejce) s přidanou hodnotou“, 
„Autorizovaný poskytovatel služeb“, „Autorizovaný velkoobchodní prodejce “ nebo „Autorizovaný 
maloobchodní prodejce “. Pokud si nejste jisti, jaký druh oprávnění máte, obraťte se prosím na svého 
zástupce společnosti PMPSA. 

2. Příslušenství či doplňky vyráběné třetími osobami pro užívání společně s IQOS 

Jste-li třetí osoba – výrobce nebo prodejce příslušenství nebo doplňků, jako například nových 
ochranných pouzder pro kapesní nabíječky IQOS, nebo elektronického příslušenství, jako například 
náhradních nabíjecích kabelů USB a síťových adaptérů, nejste oprávněni na takových výrobcích užívat 
žádné z Ochranných známek IQOS, ani tyto výrobky propagovat v reklamě, ledaže jste v rámci licenční 
smlouvy získali od společnosti PMPSA písemné svolení k takové činnosti. Jste však oprávněni užívat 
slovní ochrannou známku IQOS (nikoli logo IQOS) formou odkazu (referenční fráze/informace) na 
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obalu nebo v propagačních/reklamních materiálech za účelem sdělení skutečnosti, že výrobek třetí 
osoby je určen k užívání s výrobkem nebo technologií IQOS, to vše za podmínky, že splníte následující 
požadavky: 

a. Slovní ochranná známka IQOS (ani žádná zaměnitelná známka) nebude součástí názvu 
produktu. 

b. Slovní ochranná známka IQOS bude použita formou odkazu (referenční fráze/informace), 
například „určeno k užívání  s“ nebo „pro“ IQOS. 

c. Slovní ochranná známka IQOS bude vyznačena méně výrazně než název produktu. 
d. Výrobek bude skutečně možno užívat spolu s výrobkem IQOS společnosti PMPSA a nebude mít 

vliv na fungování výrobků IQOS. 
e. Odkaz na IQOS nebude vytvářet dojem schválení, záštity ze strany společnosti PMPSA ani 

nepravdivou souvislost či spojení se společností PMPSA nebo výrobky či službami PMPSA. 
f. Toto užívání nebude společnost PMPSA ani její výrobky zobrazovat v nepravdivém ani 

hanlivém světle. 

Jste-li třetí osoba – výrobce nebo prodejce elektronického příslušenství kompatibilního s IQOS, jako 
například náhradních nabíjecích kabelů USB nebo síťových adaptérů, jste povinni své zákazníky 
informovat o tom, že Záruka za originální značkové výrobky a elektronické příslušenství IQOS se na 
žádné výrobky nespadající pod značku IQOS nevztahuje a že používání takového neschváleného 
elektronického příslušenství může Záruku za originální značkové produkty IQOS zneplatnit. 

3. Webové stránky a aplikace, včetně online tržišť a sociálních sítí 

Slovní ochrannou známku IQOS jste oprávněni užívat pouze v případech, je-li to nezbytné, formou 
odkazu (referenční fráze/informace), například v názvu věci určené k prodeji nebo popisu výrobku. 
V rámci své prodejní nabídky jste rovněž povinni uvést následující jasně viditelné prohlášení na 
nápadném místě, takže uživatelé budou schopni si toto prohlášení přečíst: 

„IQOS je ochranná známka ve vlastnictví společnosti Philip Morris Products S.A. Maloobchodní prodejce 
nebo inzerent není žádným způsobem spojen se společností Philip Morris Products S.A., ani není jejím 
zástupcem či zmocněncem. Žádné prodávané ani inzerované výrobky nebo příslušenství, které nejsou 
originálními výrobky nebo příslušenstvím IQOS, nejsou žádným způsobem schvalovány, 
přezkoumávány ani podporovány společností Philip Morris Products S.A. a veškerou odpovědnost za 
tyto výrobky nese i nadále maloobchodní prodejce, distributor a/nebo výrobce těchto výrobků.“ 

Webové stránky, účty sociálních sítí a blogy, které slouží pouze jako nekomerční informační fóra týkající 
se výrobku nebo technologie IQOS, jsou oprávněny užívat slovní ochrannou známku IQOS či jiné slovní 
ochranné známky, je-li takové užívání v souladu s pokyny zakotvenými v článku 4 níže. 

4. Nezávislé publikace, semináře a konference (včetně online publikací, seminářů a konferencí) 

Slovní ochrannou známku IQOS můžete užívat ve spojení s názvy knih, články v tištěných nebo 
elektronických médiích, blogy, fanouškovskými stránkami sociálních sítí, časopisy, periodiky, semináři 
či konferencemi, pokud splníte následující požadavky: 

a. Užívání bude formou odkazu (referenční) a nebude výraznější než zbytek názvu. Příkladem 
přijatelného užívání v tomto smyslu by bylo: "SPOLEČNOST PMPSA UVEDE  IQOS V JAPONSKU". 
 

c. Pokud jste nezávislými autory a organizátory seminářů nebo konferencí, Vaše jméno a logo 
musí být vyznačeno výrazněji než slovní ochranná známka IQOS, a to na všech tištěných 
materiálech souvisejících s danou publikací, seminářem nebo konferencí. 
 



 
 

2017 v1 
 

4 
 
 

 

d. Logo IQOS ani žádný jiný grafický symbol, logo, ikona nebo obrázek ve vlastnictví společnosti 
PMPSA se neobjeví v nebo na publikaci či na jakýchkoli materiálech souvisejících s publikací, 
seminářem nebo konferencí bez výslovného písemného svolení společnosti PMPSA. 
 

e. Na publikaci a na všech souvisejících tištěných materiálech bude uvedeno prohlášení 
(disclaimer) popírající záštitu, spojení nebo schválení ze strany společnosti PMPSA, které bude 
obdobné níže uvedenému: 
 
„(Název) je nezávislá/ý/é (typ publikace) a společnost Philip Morris Products S.A. ji 
neautorizovala, nepřevzala nad ní záštitu ani ji jinak neschválila.“ 
 

f. Oznámení o vlastnictví ochranné známky bude vloženo do sekce poděkování (tiráže), 
s uvedením společnosti PMPSA jako vlastníka její ochranné známky či známek. Viz níže, oddíl 
nazvaný „Řádné oznámení a deklarace vlastnictví ochranné známky". 

Neoprávněné užívání Ochranných známek IQOS 

1. Obchodní firma, název výrobku nebo služby 

Nejste oprávněni užívat ani nechat si zapsat ochrannou známku IQOS ani žádnou jinou ochrannou 
známku ve vlastnictví společnosti PMPSA či jejich jakýkoliv prvek, včetně grafických symbolů, log, ikon 
nebo jejich variací, coby obchodní firmu, obchodní název nebo název výrobku. To zahrnuje i jakýkoli 
název, logo nebo ikonu, které jsou vizuálně, foneticky nebo významově podobné kterékoli ochranné 
známce ve vlastnictví společnosti PMPSA. 

2. IQOS Loga a jiné grafické symboly ve vlastnictví společnosti PMPSA 

V rámci obchodování ani v souvislosti s jakoukoli webovou stránkou, výrobky, obaly, manuály, 
propagačními/reklamními materiály ani pro žádný jiný účel nejste oprávněni užívat Logo IQOS, Logo 
kolibříka ani žádný jiný grafický symbol, logo nebo ikonu ve vlastnictví společnosti PMPSA, leda na 
základě výslovné písemné licence k užívání ochranných známek od společnosti PMPSA, například 
distributorské smlouvy. 

3. Variace, parodie nebo zkratky 

Nejste oprávněni užívat žádnou variaci, fonetickou obdobu, cizojazyčnou obdobu, parodii ani zkratku 
Ochranných známek IQOS ani žádné jiné ochranné známky ve vlastnictví společnosti PMPSA, a to pro 
žádný účel. Například: 

IQOSCLUB  MYIQOS  iKOS  IQOS CIG  IQOS HS  IQOS-CIGARETTES 

4. Pomlouvačný nebo znevažující či hanlivý způsob užití 

Nejste oprávněni užívat Ochranné známky IQOS ani žádnou jinou ochrannou známku, grafický symbol, 
logo ani ikonu ve vlastnictví společnosti PMPSA pomlouvačným nebo komerčně znevažujícím či 
hanlivým způsobem. 

5. Schválení, sponzorství nebo záštita 

Nejste oprávněni užívat Ochranné známky IQOS ani žádnou jinou ochrannou známku ve vlastnictví 
společnosti PMPSA, včetně grafických symbolů/log nebo ikon, způsobem, který by naznačoval spojení 
výrobků nebo služeb třetí osoby se společností PMPSA nebo schválení, sponzorství, záštitu nebo 
podporu společnosti PMPSA ve vztahu k výrobku nebo službě třetí osoby. 
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6. Reklamní zboží 

Nejste oprávněni vyrábět, prodávat ani rozdávat reklamní zboží, například trička, čepice, hrnečky, 
popelníky, paměťové karty nebo kancelářské potřeby nesoucí Ochranné známky IQOS nebo jakoukoli 
jinou ochrannou známku ve vlastnictví společnosti PMPSA, včetně symbolů, log nebo ikon, leda na 
základě výslovné písemné licence k užívání ochranných známek udělené společností PMPSA. Takové 
zboží může být v každém případě zakázáno místními právními předpisy týkajícími se tabáku. 

7. Vizuální styl (vzhled) a kreativní obsah IQOS 

Nejste oprávněni kopírovat, reprodukovat ani napodobovat charakteristické balení, design webových 
stránek, loga ani typy písma IQOS. Například kopírování jakéhokoli textu nebo grafického obsahu 
z webových stránek IQOS společnosti PMPSA a vkládání tohoto obsahu na jinou webovou stránku je 
přísně zakázáno. Toto pravidlo platí i pro všechny ostatní Ochranné známky a jiné duševní vlastnictví 
ve vlastnictví společnosti PMPSA. 

8. Slogany a tagliny: 

Nejste oprávněni užívat ani napodobovat  žádný slogan ani tagline IQOS. 

Například: "This Changes Everything." Doménová jména 

Nejste oprávněni si nechat zapsat ani užívat v rámci obchodního styku či způsobem, který by 
naznačoval spojení se společností PMPSA, identickou nebo téměř identickou Ochrannou známku IQOS 
jako doménové jméno nejvyššího řádu (TLD), národní domény nejvyššího řádu, generické doménové 
jméno nejvyššího řádu (gTLD / nové gTLD) ani doménové jméno druhé úrovně (SLD).  

Nepřijatelné:  "iqosheet.com" "heets.shop" "iqos-club.co.za" "iqos.london"  

"iqos-shop.net" 

Pravidla řádného užívání Ochranných známek IQOS 

1. Ochranné známky hláskujte a pište s velkými, resp. malými písmeny přesně tak, jak jsou 
zobrazeny v Příloze č. 1. 

2. Nezkracujte ani nevytvářejte zkratky názvů výrobků IQOS, Ochranných známek IQOS ani jiných 
souvisejících ochranných známek ve vlastnictví společnosti PMPSA, například MARLBORO a 
PARLIAMENT. 

3. Nevytvářejte  názvy či jména, která by obsahovala Ochranné známky IQOS. 

Řádné oznámení vlastnictví ochranné známky 

1. Nepoužívejte žádné symboly ochranných známek (např. TM nebo ®) ve spojení s Ochrannými 
známkami IQOS. Takové užívání je vyhrazeno pouze pro společnost PMPSA jako vlastníka dané 
ochranné známky. 
 

2. Do sekce popisu svého výrobku (tiráže) nebo přehledu o službě, produktové nebo servisní 
dokumentace či jiného sdělení ohledně výrobku nebo služby vložte poznámku ohledně 
vlastnictví ochranných známek společnosti PMPSA. Použijte jednu z následujících mezinárodně 
používaných poznámek: 

__________ je ochrannou známkou společnosti Philip Morris Products S.A. zapsanou ve 
Švýcarsku a v jiných zemích. 
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__________ je ochrannou známkou společnosti Philip Morris Products S.A. 

Zobrazení výrobků IQOS 

1. Schválení, sponzorství  nebo záštita 
Společnost PMPSA nepodporuje užívání svých log, zapsaných ani nezapsaných vzorů, obchodních 
firem, názvů výrobků nebo obrázků výrobků IQOS jinými osobami v rámci marketingu, propagačních 
nebo reklamních materiálů, neboť jejich užívání by mohlo vytvořit dojem, že společnost PMPSA 
schvaluje nebo poskytuje záštitu takovému výrobku, službě nebo propagaci. 

2. Příslušenství či doplňky určené k užívání spolu s IQOS 
Pokud vyrábíte nebo prodáváte příslušenství nebo doplňky, které mohou být užívány spolu s výrobky 
IQOS, aniž by bylo dotčeno fungování výrobku IQOS nebo porušena práva k Ochranným známkám 
IQOS, jste oprávněni mít ve svých propagačních/reklamních materiálech obrázek výrobku IQOS za 
účelem demonstrace skutečnosti, že Váš výrobek je možno užívat spolu s daným výrobkem nebo 
technologií IQOS, to však za předpokladu, že splníte následující podmínky: 

a. Obrázek bude nezávisle pořízenou fotografií originálního výrobku IQOS, nikoli umělecké 
ztvárnění (poznámka: před použitím jakékoli fotografie nebo obrázku, k nimž má společnost 
PMPSA vlastnická nebo licenční práva, jste povinni získat výslovné písemné svolení společnosti 
PMPSA); 

b. Výrobek IQOS bude prezentován pouze v nejlepším světle, způsobem nebo v kontextu, který 
přesně zobrazuje výrobky IQOS a společnost PMPSA. 

c. Odkaz na IQOS nebude vytvářet dojem schválení, záštity ze strany společnosti PMPSA, ani 
nepravdivou souvislost či spojení se společností PMPSA nebo výrobky IQOS. 

Více informací ohledně ochranných známek a děl chráněných autorským právem společnosti PMPSA 
Vám poskytneme na Vaši žádost, kterou prosím zašlete v písemné formě na adresu  
TrademarkGroupLondon.PMUK@pmi.com. 




