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Výpis z rejstříku ochranných známek
(111) Číslo zápisu:
Druh známky:
(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
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Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

13.06.2012
(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

1778379
(510)
(16) papír, lepenka a výrobky z lepenky, které nejsou zařazeny do jiných tříd, kartón a výrobky kartónu,
které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, tiskoviny všeho druhu, časopisy, periodika,
noviny, knihy, potřeby pro knižní vazby, tištěné propagační materiály, papírenské výrobky, obálky,
fotografie, alba, kalendáře, katalogy, prospekty, ročenky, plakáty, pohlednice, obaly na spisy, desky na
dokumenty, dopisní papír, držáky na psací potřeby, etikety kromě textilních, samolepky, vlajky
papírové, karty, papír balicí, papírové ubrousky, psací potřeby, psací podložky, psací soupravy,
kancelářské pořadače, učební a školní potřeby a pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly, které
nejsou zařazeny do jiných tříd, billboardy v rámci této třídy; (35) inzertní, reklamní a propagační
činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu včetně zprostředkování obchodních a souvisejících
obchodně personálních záležitostí, organizování výstav a veletrhů k reklamním a obchodním účelům,
organizování doprovodných programů a společenských akcí k reklamním a obchodním účelům, správa
obchodních zájmů třetích osob, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a
ekonomiky podnikání, marketing, průzkum a analýzy trhů, distribuce zboží k reklamním účelům,
rozmnožování dokumentů, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v této oblasti, direct mailing,
poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, on-line reklama na datové komunikační síti,
on-line inzerce, zajištění a realizace reklamních kampaní, výstavy komerční a reklamní (organizování ), předváděcí činnost; (41) činnost vyučovací, výchovná, vzdělávací a zábavní, včetně pořádání
specializačních doškolovacích kurzů, sympozií a konferencí a doprovodných programů, provozování
pracovně diskusního a zájmového klubu, organizování výstav, doprovodných programů, společenských

akcí a školení ke vzdělávacím, kulturním, výchovným a zábavním účelům, školení k reklamním a
obchodním účelům, pořádání zábavních vzdělávacích a sportovních soutěží, odborné poradenství
vztahující se k organizování výstav a veletrhů ke kulturním a vzdělávacím účelům, činnost v oblasti
sportovních aktivit, nakladatelská a vydavatelská činnost, půjčovní činnost spadající do této třídy,
obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v této oblasti, nakladatelská a vydavatelská činnost,
dětské jesle a školky, pořádání divadelních představení, divadelní dekorace (pronájem - ), informace o
možnostech zábavy, rozptýlení a rekreace, informace o výchově a vzdělávání, provozování knihoven,
muzeí a sportovních zařízení, tělesná výchova, organizování plesů, organizování a pořádání živých
představení, vystoupení a koncertů a prázdninových táborů.
Třídy výrobků a služeb:
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Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

327449
492461

/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, 29.1.3, 27.5.1, 5.1.5, 5.1.16, 4.5.21

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

