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Překlad dopisu firmy Honeywell, o porušení duševního vlastnictví. 
 
Performance Materials and Technologies Honeywell                      1.prosince 2017 
115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950 
 
Vážený distributore chladiva Solstice yf, 
 
Několik obchodních partnerů z celé Evropy nás upozornilo na distributory/obchodníky, kteří 
nabízejí produkt 1234yf vyrobený v Číně pro evropský, ukrajinský a ruský trh. Velké díky 
všem, kteří nám tyto informace poskytují. S vaší pomocí můžeme snadněji identifikovat  a 
řešit všechny aktivity porušující patentové právo co možná nejdříve. Pokud se setkáte s 
aktivitami, které jsou podle vás nezákonné, předejte prosím obchodním zástupcům 
společnosti Honeywell veškerou dokumentaci, která vaše domněnky dosvědčuje (např. e-
maily, nabídky, brožury, fotografie lahví, MSDS nebo výrobní dokumentaci, ve které je 
identifikován výrobce). Čím více informací budeme mít k dispozici, tím více budeme moci s 
tímto problémem udělat.  
 
Jak jistě dobře víte, společnosti Honeywell učinila významné investice do výzkumu a vývoje, 
výrobního zázemí a infrastruktury při uvádění Solstice 1234yf na trh. Všichni víme, že 
nemalé investice učinili také naši distribuční partneři. Společnost Honeywell má za úkol 
zajistit, abychom všichni dosáhli spravedlivé návratnosti všech investic, také tím, že budeme 
neúprosně pronásledovat porušovatele patentového práva. Nebudeme tolerovat krádež našeho 
intelektuálního vlastnictví. Honeywell má dlouhou zkušenost s neúnavným pronásledováním 
těch, kteří porušují patentové právo po celém světě. Jsme odhodláni dělat vše, co je právně 
možné, abychom bojovali s padělateli našeho Solstice 1234yf portfolia.  
 
Je možné, že jste se setkali s distributory/obchodníky, kteří tvrdí, že vlastní REACH 
“registraci”, která potvrzuje, že mají právo prodávat 1234yf všem evropských spotřebitelům. 
Toto je zcela lživá informace. REACH registrace je nutná k dovozu produktu 1234yf do 
Evropy, ale v žádném případě neposkytuje licence nebo jakákoliv práva na intelektuální 
vlastnictví, která by umožňovala dovozcům produkt prodávat.  
 
Přikládáme dopis, kde shrnujeme terminologii intelektuálního vlastnictví, dále jaké aktivity 
stanovují porušení patentové práva, poskytujeme příklady toho, jak může obecně vzniknout 
porušení patentového práva a také konkrétně s odkazem na chladivo 1234f v mobilních 
chladících zařízeních. 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci. 
 
S pozdravem, 
Richard Winick 
Global Business Director 
Honeywell Fluorine Products 
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Patentová fakta 
Patenty mohou být obdrženy na: 
(1) nová složení (např. nové chladivo nebo chladivové/mazací směsi) 
(2) použití nové sloučeniny v již známém užití (např. yf v klimatizacích pro automobilové 
systémy) 
(3) použití nové sloučeniny v novém užití 
(4) nový výrobní proces použitý k výrobě sloučeniny (např. proces na výrobu chladiva 
1234yf) 
(5) použití specifické třídy nebo specifikace sloučeniny, která má jedinečné vlastnosti při 
použití (např. specifická třída chladiva yf, která je nejvhodnější pro klimatizaci v 
automobilových systémech). 
 
Patenty se vydávají pro jednotlivé státy zvlášť. Pokud není patent na výrobek v jednom státě, 
neznamená to, že v jiných zemích, kde se s produktem nakládá a používá se, patent není. 
 
 

Příklady 
 

Příklad 1: Strana A má patent na jablka a Strana B má patent na ovoce. Strana A nemůže 
používat svůj patent na jablka bez licence od Strany B, protože jablko je ovoce.  
 
Patent nedává vlastníkovi patentu právo používat svůj vynález, ale umožňuje 
vlastníkovi patentu zabránit jiným v používání patentovaného vynálezu. Patent 
vlastněný jinou stranou může také zahrnovat vynález vlastníka patentu (tzn. obecně 
pokrývá vynález) a vlastník patentu bz potřeboval obdržet právo od jiné strany, která 
vlastní tento patent, aby mohla využívat  svůj vynález. 
 
 
Příklad 2: Společnost vyrábí “Produkt X” v Číně, kde nejsou žádné patenty pokrývající proces 
výroby (ve skutečnosti toto není případ chladiva yf, protože existuje intelektuální vlastnictví 
pro mnoho výrobních cest užívaných v Číně k výrobě yf). Výrobní společnost poté prodává 
svůj “Produkt X” vyrobený v Číně obchodníkovi,  který vyváží produkt z Číny a dováží ho do 
Evropské unie, na střední východ a  některých států bývalého Sovětského svazu, kde je platný 
patent, který zahrnuje proces, kterým Společnost vyrobila “Produkt X” v Číně. Obchodník 
poté prodá “Produkt X” velkoprodejci v Evropské unii, který poté “Produkt X” prodá do 
řetězce na opravu klimatizací, který použije “Produkt X” v klimatizačních systémech 
automobilů v Evropské unii. V tomto případě jsou dovozce, velkoprodejce i řetězec 
porušovateli patentového práva, protože produkt , který byl dovezen do Evropské unie, na 
střední východ a do států bývalého Sovětského svazu, prodán a použít v autech v Evropské 
unii, byl vyroben pomocí procesu, který je patentován v každém z těchto teritorií, přestože byl 
vyroben v Číně, které nebyl žádný proces intelektuálního vlastnictví. 
 
Produkt vyrobený v jedné zemi, kde neexistuje žádný výrobní patent, pokrývající 
metodu použitou k výrobě produktu, může porušit patentové právo výroby v jiné zemi, 
do které je produkt dovezen, nabídnut k prodeji, použit nebo prodán pokud proces 
výroby produktu je patentován v zemi, kde se uskutečnil dovoz, nabídka či použití. 


