ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Výpis z rejstříku ochranných známek
(111) Číslo zápisu:
Druh známky:
(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
(210) Číslo spisu:
(442) Datum zveřejnění
přihlášky:
/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

319587
Kombinovaná
25.01.2011
27.07.2011
25.01.2011
482631

(730)
(551)
(510)
(156)
(791)

Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

20.04.2011
(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
(730)

Motyčka Jan
Třída Míru 450
530 02 Pardubice
Česká republika

1624532
(510)
(35) internetový obchod s chovatelskými potřebami, maloobchod a velkoobchod se spotřebním zbožím zprostředkování, zejména s chovatelskými potřebami, pomoc při řízení obchodní činnosti, zejména
týkající se psí školky, psího hotelu a chovatelských potřeb, pomoc při řízení obchodních a
průmyslových podniků, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské
informace, komerční informační kanceláře, obchodní nebo podnikatelský průzkum, hospodářské
(ekonomické) prognózy, služby týkající se přemísťování provozů nebo podniků, marketingové studie,
analýzy nákupních a velkoobchodních cen, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, statistické
informace, styky s veřejností, účetnictví, revize účtů (audit), analýzy nákladů, oceňování obchodních
podniků, provádění výpisů z účtů, dražby, personální poradenství, posuzování efektivnosti provozu a
racionalizace práce, nábor zaměstnanců, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, příprava a
vyhotovení daňových přiznání, příprava mezd a výplatních listin, zprostředkovatelny práce, služby
reklamních agentur a propagace, jako je zajišťování reklamy on-line v počítačové síti Internet,
rozhlasové reklamy, televizní reklamy, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, organizování
komerčních nebo reklamních výstav a veletrhů, aktualizování a pronájem reklamních materiálů a
reklamních ploch, inzerce poštou, předvádění zboží, služby modelek - předvádění pro reklamní účely a
podporu prodeje, rozšiřování reklamních materiálů (letáků, prospektů, tisků, vzorků) zákazníkům,
venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, vylepování
plakátů, aranžování výkladů, obchodní vedení uměleckých agentur, správa hotelů, dovozní a vývozní
kanceláře, sekretářské služby, vyřizování telefonních vzkazů a dotazů, těsnopis, stenografie,

přepisování, psaní na stroji, zpracování textů, překlad a systemizace informací do počítačových
databází, vedení kartoték a souborů v počítači, vyhledávání dat v počítačových souborech, kopírování
nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, fotokopírování, zajišťování
předplatného novin a časopisů, pronájem fotokopírovacích a kancelářských strojů a zařízení, pronájem
prodejních automatů, dodavatelské služby pro třetí osoby, nákup výrobků a služeb pro jiné podniky;
(41) výcvik psů a provozování psí školky v rámci této třídy, výchova asistenčních psů pro postižené,
výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity, pořádání seminářů, kurzů a sportovních
soutěží, organizování vzdělávacích, zábavných, sportovních soutěží nebo soutěží krásy, pořádání
sportovních závodů, tělesná výchova, provozování a pronájem sportovních zařízení, golfových hřišť,
stadiónů, tenisových dvorců, plaveckých bazénů, gymnastický výcvik, půjčování sportovního nářadí, s
výjimkou dopravních prostředků, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této třídy, pořádání festivalů,
hudební produkce v rámci této třídy, služby pro oddech a rekreace, informace a zprostředkování
možností rekreace, rozptýlení, zábavy, management turistických destinací, organizování kulturních nebo
vzdělávacích výstav, organizování živých představení a vystoupení, pořádání divadelních představení,
provozování kinosálů, koncertní síně, provozování muzeí, knihovny (půjčovny knih), pořádání diskoték,
organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, sympozií, informace o výchově a vzdělávání,
školení, praktické cvičení, instruktážní výcvik, zkoušení, přezkoušení, dálkové studium, korespondenční
kurzy, internátní školy, dětské jesle a školky, prázdninové tábory, vyjma ubytovacích služeb,
náboženská výchova, pomoc a poradenství pro volbu povolání, vzdělávací a školicí činnosti v rámci této
třídy, výstavní a galerijní činnost v rámci této třídy, provozování kasin a heren, provozování her on-line
(z počítačové sítě), noční kluby, karaoke, výchovně-zábavné klubové služby, kluby zdraví, cirkusy,
drezúra zvířat, provozování zoologických zahrad, půjčování filmů, umělecké a módní agentury, estrády,
pořádání loterií, organizování plesů, plánování a organizování večírků a oslav, předprodej vstupenek,
filmová tvorba, filmová studia, dabing, digitální zpracování obrazu, nahrávací studia, výroba
rozhlasových a televizních programů, zpravodajské služby, obrazové zpravodajství, fotografování,
půjčování a pronájem divadelních a jiných dekorací včetně osvětlení, pronájem rozhlasových a
televizních přijímačů, půjčování přenosných videokamer, vydávání knih, elektronické publikování
(DTP), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), vydávání elektronických
knih a časopisů on-line, posunková řeč (tlumočení), překladatelské služby, pořádání a řízení pracovních
setkání; (44) provozování psí školky a psího hotelu v rámci této třídy, útulky (domovy), chov zvířat,
upravování zvířat, péče o zvířata, zejména psy, psí salón
- péče o hygienu a krásu zvířat, úprava (česání) zvířat (zejména psů), odchov mláďat, veterinární
pomoc, klinika a sanatoria (pro zvířata), ošetřovatelské služby, opatřování zvířat čipem, provoz
kadeřnictví, salóny krásy.
Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 44
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1624532
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1624532
***
1624532
1624532
1624532

Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

319587
482631

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

(540) Reprodukce ochranné známky
(526) Omezení rozsahu ochrany
(558) Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
(591) Informace o nárokovaných barvách
(561) Přepis do latinky
(531) Třídy obrazových prvků

(540)

(531) 29.1.1, 29.1.8, 26.4.15, 3.1.8, 3.1.16, 27.5.1

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.

