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/

315949
Slovní
03.06.2010
29.12.2010
03.06.2010
477141

(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

22.09.2010
(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)

ATTACK MEDIA GROUP, a.s.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika

1538151
(510)
(35) obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, personální
poradenství, pomoc při řízení obchodní činnosti, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely,
prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamní doby v
komunikačních médiích, pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, průzkum trhu,
průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, reklama (propagace), reklamní agentury, rozhlasová
reklama, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, televizní reklama, vedení dražeb, venkovní
reklama, vyhledávání sponzorů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (36) bankovnictví, burzovní
makléřství, finanční analýzy, finanční poradenství, investování kapitálu, kanceláře realitní, kapitálové
investice, konzultační služby v oblasti pojišťovnictví, oceňování nemovitostí, organizování
dobročinných sbírek, poradenství v oblasti pojištění, pronájem bytů, pronájem nemovitostí, finanční
operace; (41) organizování sportovních, kulturních, zábavních a vzdělávacích akcí všeho druhu,
agentury (umělecké a módní), fotografování, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení
kongresů, organizování a vedení seminářů, organizování a vedení sympozií, organizování kulturních
nebo vzdělávacích výstav, organizování plesů, organizování představení, organizování sportovních
soutěží, plánování a organizování večírků, pořádání loterií, pořádání soutěží krásy, provozování
sportovních zařízení, rozhlasová zábava, školství, televizní zábava, výroba divadelních a/nebo jiných
představení, vzdělávací informace; (43) hostinská činnost, hotelové služby, provoz penziónů, restaurací,
barů, kaváren, vináren, provoz cukráren, bufety, jídelny, samoobslužné restaurace, hromadné stravování,
rychlé občerstvení, kiosky, poskytování a zajišťování občerstvení, ubytování a stravování, pronájem

jednacích prostor, zajišťování ubytování a stravování v rekreačních campech a rekreačních zařízeních.
Třídy výrobků a služeb:
35, 36, 41, 43
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1538151
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1538151
***
1538151
1538151
1538151

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

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

315949
477141

(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)

NOBLESSE OBLIGE

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

