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ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY 
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Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr 



Úřad průmyslového vlastnictví 

zapsal podle§ 28 odst. I zákona č. 441 /2003 Sb., v platném znění, do rejstříku 

, 
OCHRANNOUZNAMKU 

V Praze dne: 13.06.2012 

číslo 

325557 

s dále uvedenými údaji. 

Za správnost: 1~ 
Lenka Dejmlová 

referentka oddělení rejstříků 

-_] 



( 111) Číslo zápisu: 325557 (730) V lastník 

Druh známky: Kombinovaná (551) Záznam o kolektivní 

známce 

(220) Datum podání: 06.10.2011 (5 10) Seznam výrobků a služeb 

(151) Datum zápisu : 13.06.2012 ( 156) Obnova Láp isu 

(320) Vznik práva (79 1) Licenční smlouv) 

přednosti: 06.10.2011 
(210) Číslo spisu: 489241 (800) MeLinárodní zápisy 

(442) Datum zveřejnění (740) Zástupce vlastníka 

přihlášky: 07.03.20 12 ( 180) Zánik práv k ochranné známce 

/číslování dle INID kódů- (500) Jiná práva, ostatní rozhodné 
standard OMPII údaje 

Toto osvědčení obsahuje údaje z rejs!Nku ochrann;ích známek platné ke dni vydání této 
listiny 

(730) FOTOTRADE, s.r.o. 
Antala Staška 1859/34 
140 00 Praha 4 - Krč 
Česká republika 

(51 O) (I) chemické výrobky pro průmyslové a vědecké účely, pro fotografii, zemědělství, 
7ahradnictví, lesnictví, umělé pryskyřice, plastické hmoty v surovém stavu (v prášku. 
pastách, v tekutém stavu), půdní hnojiva přírodní a umělá. prostředky pro kalení, pro 
svařování, pro konzervaci potra\ in, tříslovin), průmyslová pojidla, rtuť. antimon. 
alkalické a alkalickozemité kovy, bauxit, hasební prostředky a hasicí látky. posypové 
soli; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, 
optické, fotogralické přístroje a kamery pro záznam na všechny druhy médií, 
příslušenství všeho druhu pro fotografické přístroje a kamery včetně software pro 
tyto fotografické přístroje a kamery a pro další zpracování snímků a záznamu. 
zařízení a přístroje pro zpracování snímku a záznamů mokrou cestou, přístroje pro 
vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, 
přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (i nspekci), záchranu a přístroje pro 
vyučování, pouzdra na tyto nástroje a přístroje spadající do třídy 9, přístroje pro 
záznam. převod. reprodukci /Vuku nebo obrazu. magnetické nosiče zvukov)ch 
záznamů, gramofonové desk}, automatické distributory a mechanismy pro přístroje 
na mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování mformací, 
počítače, hasicí přístrO;ie. ruční e lektrické svářečky, elektrické žeh l ičky, elektrické 
zapalovače v automobilech. speciální záchranné oděvy, ochranné oděvy proti 
úrazům, sportovní dýchací přístroje, elektronické hry používané výhradně s TV 
přijímačem. sluneční brýle. br)'le. monokl}. zvětšovací skla a čočk). divadelní 
kukátka, magnetofonové pásky a kazety, CD, CD-ROM, videopásky, zvukové filmy, 
kopírovací stroje, software; ( 16) papír a výrobky z papíru, lepenka a kartonážní 
výrobky. tiskoviny. časopisy. periodika, knihy, výrobky knihařské, kalendáře, 
pohlednice, fotografie. psací potřeby, lepidla kancelářská a pro domácnost. tužky, 
pastely, uhly. štětce, psací stroje, kancelářské potřeb> kromě nábytku, školní sešity, 
skicáky, pastelky, tuhý, guma na mazání, ořezávátka, ořezávátka-strojky, penály, 
papírové ubrousky, kapesníky a pleny, fotogralické papíry všeho druhu, pytle a 
sáčky z plastických hmot pro obalovou techniku, papírové obaly, obrazy, 
omalován k}. obtisky, kart}. razítka a razidla. písmena pro tiskárny. tiskařské štočk). 
kopírovací zařízení (c) klostyl) ): (35) obchodní činnost a ~:prostředkováni 



obchodních zálditostí s výše uveden)·mi v)robk) ve třídách l, 9 a 16. zásilkový 
prodej výše uvedených výrobku ve třídách I, 9 a 16; (40) fotografické služby 
spadající do třídy 40 - vyvolávání fi lmů, kopírování fotografických snímků, filmů a 
videofilmů, odborné poradenství o zpracování fotografických materiálů, zpracování 
fotografických materiálů ve fotolabech a podobných zařízeních, zpracování 
fotografií a jejich tisk; (42) převádění analogových fotografií a záznamů na digitální. 

Třídy výrobků a služeb: 
I, 9, 16, 35, 40.42 

(740) UN IPATENT 
Ing. Jiří Chlustina 
Jana Masaryka 43-47 
120 00 Praha 2 



Znění nebo vyobrazení ochranné známky 

(111) Číslo zápisu: 
(210) Číslo spisu: 

325557 
489241 

(číslování dle INID kódů/ 
standard OMPII 

(540) 

(540) 
(526) 
(558) 

(591) 
(561) 
(531) 

Reprodukce ochranné známky 
Omezení rozsahu ochrany 
Informace o ochranné známce 
tvořené pouze barvou nebo 
kombinací barev 
Informace o nárokovaných barvách 
Přepis do latinky 
Třídy obrazových prvků 

. ) FOTOTRADE 

(531) 29.1.1 , 27.5.1, 26.2.5.26.1.10, 26.1.1, 16.3.3 


