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

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

27.04.2011
(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
Wintrova II. 1088
530 03 Pardubice I.
Česká republika

1634482
(510)
(9) nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i
nenahrané, audiovizuální programy, audio programy, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v
digitální podobě, filmy, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, CD disky, programové
vybavení pro počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační
techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a data a databáze a záznamy v
elektronické podobě, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě
včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace,
elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing,
reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní
sítě nebo datové sítě nebo informační sítě nebo elektronické sítě nebo komunikační sítě nebo počítačové
sítě, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, multimediálních informací
komerčního charakteru, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, pronájem informačních míst v rámci třídy, činnost reklamní
agentury, činnost ekonomických a(nebo) organizačních poradců, zprostředkování v obchodních
vztazích, merchandising, franchising, pomoc při využívání a řízení obchodního podniku, personální
agentura, personální poradenství, automatizované zpracování dat, pomoc při provozování obchodů a
obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které zahrnují záznam, přepis,
vypracování, kompilaci přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení

a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, organizační
zabezpečování televizního vysílání; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační
činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a
zvukově obrazových záznamů, tvorba a šíření audiovizuálních děl, televizní zpravodajství, TV
produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a
audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury,
výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo
vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a
provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury nebo zábavy nebo výchovy nebo
vzdělávání, provozování tělovýchovných zařízení, pronájem a půjčování sportovních potřeb s výjimkou
dopravních prostředků, půjčování knih, tiskovin, pronájem a půjčování audiopřístrojů, videopřístrojů,
videorekordédů, videokamer, fotoaparátů, promítaček, rozhlasových a televizních přijímačů, filmů,
kulturních a vzdělávacích potřeb a přístrojů, půjčování a pronájem obrazů, dekorací.
Třídy výrobků a služeb:
9, 35, 41
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Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:
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483381

(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) 27.5.22, 27.5.17

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

