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/

313407
Kombinovaná
13.01.2010
28.07.2010
13.01.2010
473404

(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

21.04.2010
(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)

Motyčka Jan
Winterova II. 1088
530 02 Pardubice
Česká republika

1485290
(510)
(35) pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch, reklamní agentury, rozhlasová
reklama, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, vyhledávání sponzorů, vylepování plakátů,
marchandising, reklamní, inzertní a propagační činnost; (41) filmová studia, filmová tvorba, filmové
projekce, pronájem kinematograíických filmů, předprodej vstupenek, půjčování filmů, výroba
rozhlasových a televizních programů, filmový a televizní festival, filmová a televizní soutěž,
mezinárodní přehlídka filmů, pořadů televize a videa, tvorba videoprogramů, televizních a filmových
programů a audiovizuálních děl, zábavní, kulturní a výchovná činnost, nahrávání nosičů zvukových
nebo obrazově zvukových, TV produkce, filmová produkce, tvorba a výroba zábavných programů a
pořadů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury; (43) bary (služby), bufety,
kavárny, restaurace.
Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 43
**
***** Ing. Zdeněk Kučera
1485290
(740)
Dlouhá 207 (P.O.BOX 92)
763 15 Slušovice
1485290
***
1485290
1485290

1485290
1485290

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

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

313407
473404

(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, 27.5.1, 16.3.5

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

