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/

318790
Kombinovaná
24.11.2010
22.06.2011
24.11.2010
481195

(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

16.03.2011
(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
Winterova II. 1088
530 02 Pardubice
Česká republika

1599284
(510)
(16) periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, zejména noviny, časopisy, knihy, propagační
materiály, tiskárenské výrobky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnosti, komerční informační
servis, zajišťování předplatného, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, prezentace výrobků
v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích,
pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, marketing, průzkum a analýza trhu,
průzkum veřejného, mínění, předvádění zboží, činnost reklamní agentury, rozhlasová reklama, televizní
reklama, venkovní reklama, vyhledávání sponzorů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům,
internetový obchod s periodickými a neperiodickými tiskovinami všeho druhu, zejména s novinami,
časopisy, knihami, propagačními materiály, tiskárenskými výrobky, internetový prodej lístků a
vstupenek na sportovní a společenské akce, prodej kurzů, školení a seminářů, pořádání komerčních
výstav a veletrhů, zprostředkování obchodních záležitostí ve vztahu k periodickým a neperiodickým
tiskovinám všeho druhu, zejména k novinám, časopisům, knihám, propagačním materiálům,
tiskárenským výrobkům, prodej lístků a vstupenek na sportovní a společenské akce, prodej kurzů,
školení a seminářů, poradenství v otázkách organizování obchodní činnosti a propagace, tvorba
reklamy, podpora prodeje reklamou, reklamní služby s využitím Internetu, poradenství v oblasti
reklamy; (41) organizování a zprostředkování společenských, politických, sportovních, zábavných,
soutěžních a vzdělávacích akcí (kurzy, školení, semináře, prezentace), organizování výstav, přehlídek,
trhů a veletrhů nekomerčního charakteru, služby vydavatelství a nakladatelství periodických a
neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě, vydávání a publikování dat a publikací na

Internetu, spadající do této třídy, zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání tiskovin, tvorba
rozhlasových a televizních pořadů, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových nosičů, šíření a
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů.
Třídy výrobků a služeb:
16, 35, 41
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1599284
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1599284
***
1599284
1599284
1599284
1599284

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

318790
481195

/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) 29.1.4, 27.5.11, 7.1.12, 7.1.6

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

