Výpis z databáze ochranných známek

Page 1 of 3

Úřad průmyslového vlastnictví
Ochranné známky
Údaje byly získány dne 18.07.2011 13:25. Poslední aktualizace databáze:
Data ÚPV jsou aktuální ke dni: 17.07.2011 20:04
Data WIPO jsou aktuální ke dni: 14.07.2011 00:00
Data WIPO v řízení jsou aktuální ke dni: 28.02.2011 00:00
Data WIPO 6ter jsou aktuální ke dni: 06.04.2011 00:00
Data OHIM jsou aktuální ke dni: 14.07.2011 00:00
Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s
designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM).
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Zdroj
Číslo spisu
Reprodukce/Znění OZ
Číslo zápisu
Třídy výrobků a služeb
Datum podání přihlášky
Datum práva přednosti:

ÚPV-ČR
481472
AL 8000
319038
9, 35, 42
02.12.2010

(330)

Země priority:

CZ

(442)
(151)
(730)

Datum zveřejnění prihlášky
Datum zápisu
Přihlašovatel/vlastník

(740)

Zástupce

(510)

Stav
Druh
Seznam výrobků a služeb

30.03.2011
07.07.2011
V-NET s.r.o.
Šumice 139
Šumice CZ
68731
DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář
Ing. Dr. Vilém Daněk
Vinohradská 45
Praha 2 CZ
120 00
Platný dokument
Slovní
(9) detektory, detektory alkoholu, analyzátory plynů
(přístroje na rozbor plynů), náustky na detektory spadající do
třídy 9, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům,
promítací přístroje na diapozitivy, diaprojektory, promítací
žárovky, difrakění zařízení (mikroskopie), diktovací stroje,
diktafony, magnetické disky, disky kompaktní (audio-video),
disky nahrané (se zvukovými nahrávkami), gramofonové
desky, disky optické, disky počítací, distribuční stroje
automatické, rozvaděče automatické, docházkový systém
(zařízení pro evidenci docházky), dopravní značky světelné
nebo mechanické, dozimetry, dráty magnetické, dráty
telegrafní, dráty ze slitin kovů (pojistkové), držáky
fotografických kazet, dýchací masky, filtry pro dýchací
masky, dýchací přístroje pro plavání pod vodou, dýchací
přístroje, respirátory s výjimkou pro umělé dýchání, dýchací
přístroje, s výjimkou přístrojů na umělé dýchání, elektrické
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dveřní zvonky, elektrické kabely, pláště elektrických kabelů,
elektrické spojky, svorky, konektory, elektrické zařízení pro
dálkové ovládání průmyslových procesů, elektrodynamická
zařízení pro dálkové řízení signalizace, elektronická pera
(vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací
tabule, elektronické publikace s možností stažení, elektronky
a svítidla - zářivky (se žhavenou katodou), etikety
elektronické pro zboží, informace a záznamy na nosičích
zařazených ve třídě 9, elektronická data a databáze,
informační produkty v elektronických, datových,
informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu,
periodika a knihy v elektronické podobě, databázové
produkty zařazené ve třídě 9, nosiče dat či záznamů včetně
audiokazet nahraných i nenahraných, elektronické, datové
nebo informační sítě, multimediální aplikace na nosičích
zařazených vc třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické
programy, software, zejména pro systémy pro přenos dat,
dešifrovací soustavy, platební karty nebo magnetické a
ěipové karty pro použití v bankovnictví, pojišťovnictví, v
oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební
karty, elektronické peněženky, čipy, multimediální nebo
informační katalogy, audiovizuální programy a díla,
programové vybavení pro počítače, software, hardware
výpočetní, komunikační nebo informační techniky,
elektronické databáze a databázové produkty, informace a
záznamy na nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16,
informace a data na nosičích nebo i v elektronických,
datových, informačních, počítačových a komunikačních
sítích, související software a hardware, elektronické, datové
nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě
včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve
třídě 9, multimediální aplikace, počítačové hry, hlavolamy
elektrické nebo elektronické - v rámci této třídy; (35)
marketing, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v
rámci propagace, reklamy, obchodní činnosti a kancelářských
prací, účetnictví, zpracování počítačových dat a spravování
databází, marketingové služby v oblasti logistiky, obchodní
administrativa a kancelářské práce, aranžování výkladů a
průzkum trhu pro třetí osoby, rozesílání prospektů,
pořizování informačních tiskovin, poradenské komerční
služby, inzertní činnost, poskytování pomoci při provozu
obchodu, včetně zprostředkování obchodních a souvisejících
obchodně personálních záležitostí, kontrola, vedení a
vypracovávání statistických přehledů, poradenství v oblasti
organizace a ekonomiky podnikání, poradenské služby při
výběru zaměstnání, organizování výstav a veletrhů k
reklamním a obchodním účelům, provádění aukcí a dražeb,
pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k
reklamním účelům, vykonávání administrativních prací
pomocí výpočetní techniky, zprostředkování nákupu a
prodeje v oblasti výpočetní techniky (hardware i software),
kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů apod.,
příprava a vyhotovení daňových přiznání, pronájem
reklamních ploch, půjčování fotokopírovacích strojů, revize
účtů (audit), zajišťování reklamy za účelem prezentace
podnikatelů v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy,
přepravy, zasilatelství a skladištních zařízení, pronájem
prodejních automatů; (42) kalibrace, odborné konzultace v
oblasti detektorů, vypracovávání znaleckých posudků, design
internetových stránek a prezentací, vypracovávání
technických zpráv, dobrozdání, expertiz a posudků, technické
kreslení, vědecké a technologické služby, odborné technické
poradenství a vypracovávání posudků (v oblasti
přírodovědné, architektonické a inženýrské činnosti),
expertizy a tvorba předpisů pro provoz a údržbu strojů a
zařízení, konstruktérská a projekční činnost, tvorba
programového vybavení, návrh a vývoj počítačového
hardwaru a softwaru, analýzy chemické, přírodovědný
výzkum, průzkum a projektování, výzkum a vývoj nových
výrobků, konzultační, asistenční, analytické, designérské,
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vyhodnocovací a programovací služby týkající se
počítačového software, firmware, hardware a informačních
technologií, konzultace týkající se hodnocení, výběru a
zavádění počítačového software, firmware, hardware,
informačních technologií a systému zpracování dat a to i
prostřednictvím telekomunikačních sítí, dodávkou on-line,
Internetem a sítí World Wide Web, webhosting, webdesing,
výzkumné služby, kódování a dekódování zabezpečovacích
systémů (tvorba software), poradenská činnost v oblasti
aplikace výpočetní techniky, v oblasti informatiky, vytváření
virtuálních počítačových 3 D animací a modelů,
informačních technologií, navrhování a realizace
automatizovaných systémů řízení, programátorská činnost,
projekce počítačových sítí, pronájem software, instalace,
opravy, údržba a servis software, vytváření interaktivních
aplikací umožňující předávání a tvorbu grafické podoby
prostřednictvím sítě Internet, programování, software návrhy, převod a konverze počítačových programů a údajů
(kromě fyzické konverze), převod a konverze údajů a
dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a
údržba počítačových stránek WEB pro zákazníky, hostování
na počítačových stránkách WEB, instalace počítačových
programů, návrh počítačových systémů, programování
internetových databázových systémů a internetových
aplikací, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW
serverů, aktualizace a údržba počítačových programů,
pronájem času, dal a údajů na přístup do počítačových
databází, zhotovování kopií počítačových programů,
technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení,
výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické
obchodování, včetně příslušného software a hardware,
programování multimediálních aplikací, vytváření
interaktivních a grafických programů, počítačové animace a
vizualizace. grafický design, zavádění, aktualizace, návrhy,
strukturování a programování či jiné vytváření databází,
jiných datových systémů a aplikací pro jejich zpracování,
včetně jejich poskytování, přístupu k nim a jejich instalace,
zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a
programování či jiné vytváření internetových či
intranetových počítačových stránek a nástěnek (webpages a
websites) a internetových či intranetových aplikací, hostování
(poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové
informace, stránky a nástěnky (webpages a websites),
hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či
intranetové aplikace, převod (konverze) počítačových
programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z
různých formátů do jiných formátů, převod (konverze)
dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médií na
elektronická média, zálohování dat a informací
elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím
elektronické pošty, poradenství v oblasti výpočetní a
informační techniky.

Přehled položek řízení
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ
Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti
Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 18.7.2011 13:25
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