
ochraNná známka 

LOGOŠÍK MÁ REGISTROVANOU 
OCHRANNOU ZNÁMKU.  

PORUŠENÍ PRÁV Z OCHRANNÉ 
ZNÁMKY JE TRESTNÝM ČINEM. 

Od 1.1.2019 vstupuje v účinnost zákon 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na 
ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového 

vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nedovolené poskytnutí materiálů v elektronické 
nebo tištěné podobě je porušením práv z ochranné 

známky. Za nedovolené sdílení, kopírování nebo 
šíření materiálu budeme vymáhat náhradu škody 

podle § 268 trestního zákoníku. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40


Obrázky nesmí být kopírovány, šířeny ani používány další 
osobou. 

Děkuji, že zakoupený materiál používáte pouze k vlastní 
potřebě a nešíříte ho rozesíláním, sdílením či kopírováním 

dále.  
 

CO JE POVOLENO:  
 

- využít nekomerčně materiál pro svou vlastní potřebu 
(ve třídě se žáky, či v domácím vzdělávání)  
- Materiály dětem, se kterými přímo pracujete můžete 
poskytovat, avšak pouze v tištěné podobě. 

 

CO NENÍ POVOLENO:  
 

- poskytovat materiál dalším osobám, např. rodičům 
žáků, dalším učitelům na škole  
(jedna licence (jeden nákup) opravňuje k využití 1 osobou –  
v případě využití více učiteli je potřeba zakoupit daný 
počet licencí)  
- sdílet materiál dalším osobám, např. na sociálních sítích, 
zasílat emailem, nahrávat na různá úložiště atd.  
- kopírovat materiál kolegyním, rodičům, sousedům …  
- jakkoli využívat tento materiál ke komerčním účelům  
Materiál můžete mít v elektronické podobě jen v jednom 
PC. Další kopírování je zakázáno. 

 
 

https://www.logosik.cz/
https://www.facebook.com/logosik.cz/
https://cz.pinterest.com/veragosova/logo%C5%A1%C3%ADk/
https://www.instagram.com/logosik.cz/
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Z komplet 

Kartičky ke hře a k dalšímu použití: 

Komplet hra: 

https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-b/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-l/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-m/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-p/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-sz/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-v/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-sz/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/vyjmenovana-slova-oboustranne-karticky-pro-procvicovani-sada/
https://www.logosik.cz/vyjmenovana-slova-procvicovani/hra-s-vyjmenovanymi-slovy-karticky/




Mgr. et Mgr. Věra Gošová, Ph.D., DiS, 
Větrná 421 

26701 Králův Dvůr 
 

604547961 
www.logosik.cz 

Obrázky nesmí být kopírovány, šířeny ani používány 
další osobou. 
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